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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: 15/19-3-2018  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 19 Μαρτίου 

2018 και ώρα  12:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του 

Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με 

αριθμ. πρωτ. 2/16606/15-3-2018, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα και σύμφωνα με άρθρο 67 του ν. 

3852/2010.   

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

ανωτέρω νόμου, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα έξι 

(6) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Ψυλλάκη  Βασίλειο, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 6. Χατζηλαζάρου Μαρία,   

 

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

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 2. Παρασκευά Δημήτριο 

(δικ/νος) ο οποίος αναπληρώνεται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κα 

Χατζηλαζάρου Μαρία, 3. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 5. Σπανό - 

Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

παρόντων επίσης, της Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής, δημοτικής υπαλλήλου κ. Μακρή 

Τριανταφυλλιάς, της Παπαγεωργίου Μαρίας υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, των νομικών συμβούλων του Δήμου Ρόδου  κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ και κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου, του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου, της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας 

Παρασκευοπούλου Άννας, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου Δ/νσης Οικονομικών κου Καράμπη 

Ηλία, του υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  κου Ανθούλα Κυριάκου και της 

αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και υγείας Δήμου Ρόδου κας 

Καραγιάννη Χριστίνας 

 

ΘΕΜΑ                                                                           Aπόφ. Αρ. 124 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΥΙΤΩ1Ρ-ΛΘΕ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση 1ου και τελικού πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο 

«Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός 

ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα. 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον διότι έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία 

του ΧΥΤΑ και πρέπει να τελειώσει ο διαγωνισμός. 

          (Eισήγηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω έργου με αρ. 

πρωτ.: 2/17196/19-3-2018) 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να αρχίσουν οι εργασίες άμεσα. 

         (Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/17238/19-3-2018) 

3. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να 

ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να αρχίσουν οι εργασίες άμεσα. 

         (Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/17252/19-3-2018) 

4. Έγκριση για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή την επίδοση της με αρ. 79/2018 

απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 

στον Ιωάννη Κατσουράκη, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον γιατί πρέπει άμεσα να γίνει η επίδοση της απόφασης. 

         (Eισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ..: 

2/16382/15-3-2018) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος αναφέρει ότι τα θέματα αυτά θεωρούνται κατεπείγοντα, διότι και αμέσως 

μετά κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω τεσσάρων  κατεπειγόντων θεμάτων στην 15

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: 
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1. Έγκριση 1ου και τελικού πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο 

«Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός 

ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του αποτελέσματος του 

επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα. 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

3. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

4. Έγκριση για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή την επίδοση της με αρ. 79/2018 

απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) 

στον Ιωάννη Κατσουράκη, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

     
ΘΕΜΑ 1o                                                                    Aπόφ. Αρ. 125 / 2018 (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ)  

Έγκριση για τις ανατροπές διαθέσεων καθώς και τις  αναλήψεις υποχρεώσεων δαπανών  

οικονομικού έτους 2018. 

(Εισηγήσεις Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/14531/8-3-2018 & 

2/14636/8-3-2018 και συμπληρωματικές εισηγήσεις με αριθμ.2/16475/15-3-2018 & 2/16482/15-3-

2018) 

 
Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τις εισηγήσεις του τμήματος Λογιστηρίου, 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/14531/8-3-2018, 2/14636/8-3-2018, 

2/16475/15-3-018, 2/16482/15-3-2018 οι οποίες ακολουθούν κατά σειρά που αναφέρονται και είναι 

οι παρακάτω: 

 

1
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018  

 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Αμοιβές 60-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 521,38 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 
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2
η
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών Υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου  Δ/νσης 

Τουρισμού  Κων/τινου Χατζίκου   για την 

συμμτοχή του στην έκθεση τουρισμού Boot 

2018 στο  Dusseldorf της Γερμανίας  2018 από 

19/1/2018 έως και 29/1/2018 

 

-139,00 

2 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντ/ρχου Τουρισμού 

Διεθνούς Προβολής  και Αποδήμων Ροδίων κ. 

Μαρίζας Χατζηλαζάρου  για τη συμμετοχή της 

στην έκθεση τουρισμού salon De Vacances 

2018 στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 

31/1/2018 έως και 5/2/2018 

 

-774,00 

3 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Σταυρή Μιχαήλ  στην Αθήνα από 18/1/2018 

έως και 20/1/2018 για να επισκεφτεί  τους 

χώρους της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου 

Υλικού ( Δ.Δ.Δ.Υ.) για έρευνα αγοράς – αγορά 

οχημάτων και μηχανημάτων για το Δήμο 

Ρόδου 

 

-7,00 

4 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Διευθύντριας Τουρισμού κ. 

Βεατρίκης Καλλιόπης Σέρβου  για την 

συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού  Salon 

De Vacances 2018  στις Βρυξέλλες του 

Βελγίου από 31/1/2018 έως και 5/2/2018 

 

-333,64 

5 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντ/ρχου Τουρισμού 

Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων 

Μαρίας Χατζηλαζάρου για την συμμετοχή της 

στην έκθεση τουρισμού Boot 2018 στο 

Dusseldorf της Γερμανίας από 19/1/2018 έως 

και 24/1/2018 

 

-720,00 

6 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης Αντ/ρχου Σάββα Διακοσταματίου 

στην Αθήνα στις 3/1/2018 έως και 4/1/2018 

προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο 

Ρόδου  στην συνάντηση στο Υπουργείο 

Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πρόγραμμα 

¨Εναρμόνιση κ.λ.π. 

 

-86,51 
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7 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης 

Τουρισμού Τουρισμού  Σέββας Τσίμπλη   για 

την συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού 

Boot 2018 στο Dusseldorf της Γερμανίας από 

19/1/2018 έως και 29/1/2018 

 

-139,00 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών Υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018.  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Συντήρηση 15-6265.00003 
Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και 

κουρτινών 

 

-7.500,00 

2 Έργο 61-7326.0004 
Σύνδεση κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. 

Καλλιθέας με το δίκτυο Ακαθάρτων 

 

-20.000,00 

3 Πρόγραμμα 60-7341.0007 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής 

και βασικής  υλικής συνδρομής του 

ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους 

Απόρους ( ΤΕΒΑ )  2014-2020 για την 

πράξη  ¨Αποκεντρωμένες  προμήθειες 

τροφίμων  και βασικής υλικής 

συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-

2016 ¨ 

 

 

-321.000,00 

4 Έργο 70-7331.0024 
Επείγουσες εργασίες στο κτίριο Βίλλα 

Κορόνα 
-40.000,00 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 

4η ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού 

έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Ταχυμεταφορές 60-6221.0002 Ταχυμεταφορές 14.018,20 

2 Προμήθειες 00-6525.0001 

Προμήθειες τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής υπέρ του Δημοσίου για 

την τήρηση των όρων καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης 

παραχώρησης της ¨Μαρίνας ¨ 

(Απόφ. Δ.Σ. 223/3 ) 

 

3.100,00 

3 Μελέτη 30-7412.0059 

Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – 

βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας του ρέματος 

¨Μπρασιανός ¨ (Πλατύ) στη Δ.Ε. 

Αφάντου 

 

3.000,00 

4 Μελέτη 30-7412.0053 

Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την υδραυλική 

μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης 

του ρέματος ¨ΠΟΤΟΥ ¨ στο 

Φαληράκι 

 

1.100,00 

5 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 

6 Πρόγραμμα 60-7341.0007 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής 

βοήθειας προς τους απόρους , ( 

ΤΕΒΑ ) 2014-2020 για την πράξη 

¨Αποκεντρωμένες προμήθειες 

τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής , διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-

2016 ¨ 

 

321.000,00 

7 Προμήθεια 61-7341.0022 

Προμήθεια μικρού λεωφορείου για 

τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής 

Ρόδου 

 

98.400,00 

8 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
61-7341.0024 

Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 

δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου 

 

1.100,00 

9 Προμήθεια 20-6672.0007 

Προμήθεια δυναμοκυψέλων  για την 

ενίσχυση της γεφυροπλάστιγγας του 

Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών ( ΚΔΑΥ ) Ρόδου 

 

12.000,00 

10 Έργο 35-6262.0008 

Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών 

δένδρων με ειδικό συνεργείο 

αναρρίχησης 

 

23.808,00 

11 Έργο 30-7332.0005 
Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων 

και πλατειών πόλεως Ρόδου 

 

300.000,00 

12 Προμήθεια 61-7341.0023 

Προμήθεια εξοπλισμού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής 

Ρόδου ( εξοπλισμός  γραφείου ) 

 

5.500,00 
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13 Έργο 30-7331.0003 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 

Σορωνής – Κρητινίας – Σαλάκου και 

πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων 

 

300.000,00 

14 Έργο 30-7336.0003 
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων 

στάθμευσης πόλεως Ρόδου 

 

300.000,00 

15 Έργο 30-7331.0006 
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

 

300.000,00 

16 Έργο 30-7323.0003 
Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως 

Ρόδου 

 

400.000,00 

17 Έργο 30-7324.0001 
Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

 

400.000,00 

18 Μελέτη 20-7413.0001 

Μελέτες ωρίμανσης για την 

κατασκευή νέου κυττάρου στο 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

 

46.100,00 

19 Έργο 30-7333.0006 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 

Δ.Κ. Αφάντου 

 

300.000,00 

20 Έργο 30-7335.0013 
Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου 

 

335.000,00 

21 Έργο 30-7323.0091 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

εκτός πόλεως Ρόδου ( Δ.Κ. Ιαλυσού 

– Δ.Κ. λίνδου ) 

 

200.000,00 

22 Μελέτη 30-8323.0001 
Μελέτες  έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 

 

4.846,11 

23 Αμοιβές 70-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 

τρίτων 

 

3.484,07 

24 Δαπάνη 70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

267,84 

25 Έργο 70-7331.0024 
Επείγουσες εργασίες στο κτίριο 

Βίλλα Κορόνα 

 

74.400,00 

 

26 Έξοδα 00-6441.0001 

Έξοδα συμμετοχής ( εγγραφή )  της 

Βελώνη Αικατερίνης της 

Πρωτογενούς Τομέα στο 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό συνέδριο 

που διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 

11,12 και 13/5/2018 

 

130,00 

27 Έξοδα 00-6433.0002 

Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών στα πλαίσια της 

συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το 

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας  της  

Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων 

Μηχανικών του ΕΜ.Π. 

 

5.000,00 

28 Προμήθεια 61-7341.0015 

Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για το κέντρο 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

 

5.108,80 
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δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 

Σορωνής 

29 Προμήθεια 61-7341.0008 
Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και 

διοικητικών χώρων 

 

27.318,44 

30 Προμήθεια 15-7134.0003 

Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 

Κρεμαστής Δ.Ε. Πεταλουδών 

 

6.040,00 

31 Προμήθεια 
70-7133.0002 

 

Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. Κ.λ.π. ) 

 

2.000,00 

32 Προμήθεια 35-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. Κ.λ.π. ) 

 

2.000,00 

33 Προμήθεια 30-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. Κ.λ.π. ) 

 

6.000,00 

34 Προμήθεια 20-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. Κ.λ.π. ) 

 

2.000,00 

35 Προμήθεια 15-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ.  Κ.λ.π. 

 

2.000,00 

36 Προμήθεια 10-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ.  Κ.λ.π. 

 

26.000,00 

37 Προμήθεια 70-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

12.000,00 

38 Προμήθεια 40-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

12.000,00 

39 Προμήθεια 35-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

4.000,00 

40 Προμήθεια 30-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

12.000,00 

41 Προμήθεια 20-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

4.000,00 

42 Προμήθεια 15-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

6.000,00 

43 Προμήθεια 10-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

70.000,00 

44 Προμήθεια 
10-

6635.0001.0002 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

20.450,00 
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45 Προμήθεια 10-7134.0006 

Προμήθεια  προσθήκης Λογισμικού 

Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web ) 

Πλατφόρμας εξυπηρέτησης Πολιτών 

του Δήμου Ρόδου 

 

4.960,00 

46 Οδοιπορικά 35-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης  

Πρωτογενούς Τομέα κ. Βελώνη 

Αικατερίνης στην Θεσσαλονίκη για 

την συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Κτηνιατρικό συνέδριο που θα 

διεξαχθεί στις 11,12 και 13/5/2018 

 

720,00 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 

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

να συμπεριληφθούν σε αυτήν την απόφαση και να εγκριθούν συμπληρωματικά άλλες τρεις 

εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/17132 & 2/17142 & 2/17149/19-

3-2018, ώστε να εξυπηρετηθεί η περαιτέρω εύρυθμη λειτουργία επιμέρους Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου. Οι συμπληρωματικές εισηγήσεις έχουν ως εξής: 

 

 

1
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Συμπληρωματικός πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών Υποχρέωσης και 

διάθεσης πίστωσης οικονομικού έτους 2018  

 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών υποχρέωσης  

και διάθεσης πίστωσης οικονομικού έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση 

(σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 
 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 

οχημάτων – μηχανημάτων 
-10.000,00 

      

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 
 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις , επισκευές 

οχημάτων – μηχανημάτων 
4.650,00 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 
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2
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση  Συμπληρωματικού πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων 

υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  

διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

 

Εισφορές 

 

35-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 

 

7.916,00 

2 Αποδοχές 35-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

28.272,00 

3 Εργοδοτικές 30-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 

 

26.035,00 

4 Αποδοχές 30-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

92.992,00 

5 Εργοδοτικές 70-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 
69.944,00 

6 Αποδοχές 70-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

244.096,00 

7 Εργασίες 20-6277.0002 

Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς 

Απορριμμάτων και Ογκωδών 

Αντικειμένων, πλύσης κάδων 

Απορριμμάτων, μηχανικής και 

χειρωνακτικής σάρωσης και 

αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων κ.λ.π. 

 

46.222,19 

8 Αποζημίωση 20-6021.0002 
Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων 

 

15.000,00 

9 Έπιπλα 70-7133.0006 
Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντός 

είδους) 

 

18.302,61 

10 Δικαστικά 30-7413.0001 

Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής οδού 

Ρόδου Φαληρακίου (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση ) 

 

52.283,02 

11 Δικαστικά 20-6021.0003 

Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού 

δικαίου Αορίστου χρόνου (Εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων) 

 

115.000,00 

12 Φόροι 00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 1.700.000,00 

13 Αντίτιμο 10-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

 

5.000.000,00 
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14 Επιχορήγηση 00-6715.0003 

Επιχορήγηση ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 

Ρόδου) 

 

200.000,00 

15 Αμοιβές 00-6111.0002 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων (τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις) 

(Συμβολαιογράφου κ. Αριστέα 

Ηρακλείδου – Περίδου ) 

 

72.836,70 

16 Σύμβαση 60-6737.0002 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου 

Ρόδου με ΑΜΚΕ για την πράξη 

¨ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου ¨ 

 

137.000,00 

17 Αγορές 20-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

14.746,50 

18 Αμοιβές 
00-8113.0001 

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

5.386,89 

19 Αμοιβές 70-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

3.019,20 

20 Δαπάνες 70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

15.185,05 

21 Έξοδα 20-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

150,80 

22 Αμοιβές 20-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

91.760,00 

23 Έξοδα 30-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

51.909,96 

24 Δαπάνες 15-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

3.185,00 

25 Αμοιβές 30-8113.0001 
Αμοιβές και  έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

928,00 

26 Δαπάνες 30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

53.220,69 

27 Αγορές 30-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

13.898,31 

28 Μελέτη 30-8123.0001 
Μελέτες έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
80.163,18 

29 Αγορές 35-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

6.254,55 

30 Έξοδα 00-8117.0001 Λοιπά έξοδα 306.174,39 

31 Αμοιβές 10-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

15.839,20 

32 Αγορές 10-8121.0001 
Αγορές  κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

113.891,90 

33 Δαπάνες 40-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

645,01 

34 Τέλη 00-8114.0001 Φόροι – Τέλη 
 

21.517,94 

35 Αμοιβές 00-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 105.075,08 
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36 Αμοιβές 10-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
 

613,19 

37 Έξοδα 10-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

130.388,99 

38 Διάφορα 00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

510.301,35 

39 Έργα 30-8122.0001 Έργα 
 

261.113,09 

40 Έξοδα 40-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

360,81 

41 Έξοδα 15-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

591,18 

42 Έξοδα 70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

2.173,93 

43 Αμοιβή 00-6142.0024 

Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση 

και μυοκτονία  σε διάφορες περιοχές 

του Δήμου 

 

9.796,00 

44 Προμήθεια 10-7135.0005 
Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης 

χαρτονομισμάτων 

 

4.700,00 

45 Προμήθεια 45-6699.0003 
Προμήθειες αναλωσίμων Κοιμητηρίου 

Ταξιάρχη και τοπικών εορτών 

 

7.936,00 

46 Ανταλλακτικά 35-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπώσεις ) 

 

694,40 

47 Τρόφιμα 15-6481.0001 

Τρόφιμα παιδικών σταθμών 

(ελαιόλαδο και αραβοσιτέλαιο ) για 

τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

 

6.357,61 

48 

 
Προμήθεια 

20-

7135.0003.0003 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε. Λινδίων 

 

20.000,00 

49 Προμήθεια 
20-

7135.0003.0002 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε.  Ν.Ρόδου 

 

20.000,00 

50 Προμήθεια 
20-

7135.0003.0001 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για 

την Δ.Ε.  Ρόδου 

 

20.000,00 

51 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής στο 

Χαράκι , σχετικής αίτησης της 

Αικατερίνης Χατζηγιάννη για την 

Κ.Μ. 3591 γαιών Μαλώνας 

ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΦΛΩΡΑΣ 

 

476,30 

52 Αμοιβή 00-6116.0001 

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή 

Πρωτοδικείου Ρόδου Κων/τίνου 

Πούλιου για την επίδοση της αριθ. 

79/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου κ.λ.π. 

 

250,00 

53 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής  , σχετικής αίτησης 

της  Διακοσταυριανού Τσαμπίκας για 

την Κ.Μ. 671 γαιών Σορωνής  

ποσοστό συνιδιοκτησίας της 

 

20.436,88 

54 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής  , σχετικής αίτησης 

της  Τσουμπλέκα Ελένης  για την 

Κ.Μ. 780 γαιών Σορωνής  ποσοστό 

συνιδιοκτησίας της 

 

28.820,00 
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55 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής  , σχετικής αίτησης 

της  Σαββάκη Δέσποινας   για την 

Κ.Μ. 780 γαιών Σορωνής  ποσοστό 

συνιδιοκτησίας της 

 

28.280,00 

56 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων και 

επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής, σχετικής αίτησης 

της  Διακοσταυριανού  Πάντιμης   για 

την Κ.Μ. 695 γαιών Σορωνής  

ποσοστό συνιδιοκτησίας της 

 

2.146,80 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 

3
η
 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Συμπληρωματικός πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών Υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2018  

 

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Έργο 70-7331.0023 
Επεμβάσεις στην Ανατολική όψη 

Δημαρχείου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 
-200.000,00 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις με αρ. πρωτ.: 2/14531/8-3-2018, 2/14636/8-3-2018, 2/16475/15-3-2018, 2/16482/15-3-

2018, εισηγήσεις του τμήματος λογιστηρίου, 

 Τις συμπληρωματικές εισηγήσεις με αρ. πρωτ.: 2/17132, 2/17142, 2/17149/19-3-2018 του 

τμήματος λογιστηρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις ανατροπές και διαθέσεις 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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του υπαλλήλου  Δ/νσης 

Τουρισμού  Κων/νου Χατζίκου   για την 

συμμετοχή του στην έκθεση τουρισμού 

Boot 2018 στο  Dusseldorf της Γερμανίας  

2018 από 19/1/2018 έως και 29/1/2018 

-139,00 

2 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντ/ρχου Τουρισμού 

Διεθνούς Προβολής  και Αποδήμων 

Ροδίων κ. Μαρίζας Χατζηλαζάρου  για τη 

συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού 

salon De Vacances 2018 στις Βρυξέλλες 

του Βελγίου από 31/1/2018 έως και 

5/2/2018 

 

-774,00 

3 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Σταυρή Μιχαήλ  στην Αθήνα από 

18/1/2018 έως και 20/1/2018 για να 

επισκεφτεί  τους χώρους της Δ/νσης 

Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ( Δ.Δ.Δ.Υ.) 

για έρευνα αγοράς – αγορά οχημάτων και 

μηχανημάτων για το Δήμο Ρόδου 

 

-7,00 

4 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Διευθύντριας Τουρισμού 

κ. Βεατρίκης Καλλιόπης Σέρβου  για την 

συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού  

Salon De Vacances 2018  στις Βρυξέλλες 

του Βελγίου από 31/1/2018 έως και 

5/2/2018 

 

-333,64 

5 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της Αντ/ρχου Τουρισμού 

Διεθνούς Προβολής και Απόδημων 

Ροδίων Μαρίας Χατζηλαζάρου για την 

συμμετοχή της στην έκθεση τουρισμού 

Boot 2018 στο Dusseldorf της Γερμανίας 

από 19/1/2018 έως και 24/1/2018 

 

-720,00 

6 Οδοιπορικά 00-6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης Αντ/ρχου Σάββα 

Διακοσταματίου στην Αθήνα στις 

3/1/2018 έως και 4/1/2018 προκειμένου να 

εκπροσωπήσει τον Δήμο Ρόδου  στην 

συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας , 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για το πρόγραμμα 

¨Εναρμόνιση κ.λ.π. 

 

-86,51 

7 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης 

Τουρισμού Τουρισμού  Σέββας Τσίμπλη   

για την συμμετοχή της στην έκθεση 

τουρισμού Boot 2018 στο Dusseldorf της 

Γερμανίας από 19/1/2018 έως και 

29/1/2018 

 

-139,00 
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8 Συντήρηση 15-6265.00003 
Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και 

κουρτινών 

 

-7.500,00 

9 Έργο 61-7326.0004 
Σύνδεση κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Ε. 

Καλλιθέας με το δίκτυο Ακαθάρτων 

 

-20.000,00 

10 Πρόγραμμα 60-7341.0007 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής 

και βασικής  υλικής συνδρομής του 

ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους 

Απόρους ( ΤΕΒΑ )  2014-2020 για την 

πράξη  ¨Αποκεντρωμένες  προμήθειες 

τροφίμων  και βασικής υλικής συνδρομής, 

διοικητικές δαπάνες και παροχή 

συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 ¨ 

 

 

-321.000,00 

11 Έργο 70-7331.0024 
Επείγουσες εργασίες στο κτίριο Βίλλα 

Κορόνα 
-40.000,00 

12 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 

οχημάτων – μηχανημάτων 
-10.000,00 

13 Έργο 70-7331.0023 
Επεμβάσεις στην Ανατολική όψη 

Δημαρχείου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 
-200.000,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Αμοιβές 60-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού. 521,38 

2 Ταχυμεταφορές 60-6221.0002 Ταχυμεταφορές 14.018,20 

3 Προμήθειες 00-6525.0001 

Προμήθειες τραπεζικής εγγυητικής 

επιστολής υπέρ του Δημοσίου για 

την τήρηση των όρων καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης 

παραχώρησης της ¨Μαρίνας ¨ 

(Απόφ. Δ.Σ. 223/3 ) 

 

3.100,00 

4 Μελέτη 30-7412.0059 

Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για τη συμπλήρωση – 

βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας του ρέματος 

¨Μπρασιανός ¨( Πλατύ ) στη Δ.Ε. 

Αφάντου 

 

3.000,00 

5 Μελέτη 30-7412.0053 

Μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την υδραυλική 

μελέτη οριοθέτησης και 

διευθέτησης του ρέματος ¨ΠΟΤΟΥ 

¨ στο Φαληράκι 

 

1.100,00 

6 Δημοσίευση 30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 5.000,00 

7 Πρόγραμμα 60-7341.0007 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής του ταμείου 

Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους 

 

321.000,00 
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απόρους , ( ΤΕΒΑ ) 2014-2020 για 

την πράξη ¨Αποκεντρωμένες 

προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής , διοικητικές 

δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 

μέτρων 2015-2016 ¨ 

8 Προμήθεια 61-7341.0022 

Προμήθεια μικρού λεωφορείου για 

τον Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου 

98.400,00 

9 
Παροχή 

Υπηρεσιών 
61-7341.0024 

Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών 

δόμησης για Βρεφονηπιακό Σταθμό 

Σορωνής Ρόδου 

1.100,00 

10 Προμήθεια 20-6672.0007 

Προμήθεια δυναμοκυψέλων  για 

την ενίσχυση της 

γεφυροπλάστιγγας του Κέντρου 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

( ΚΔΑΥ) Ρόδου 

12.000,00 

11 Έργο 35-6262.0008 

Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών 

δένδρων με ειδικό συνεργείο 

αναρρίχησης 

23.808,00 

12 Έργο 30-7332.0005 
Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων 

και πλατειών πόλεως Ρόδου 
300.000,00 

13 Προμήθεια 61-7341.0023 

Προμήθεια εξοπλισμού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής 

Ρόδου ( εξοπλισμός  γραφείου ) 

5.500,00 

14 Έργο 30-7331.0003 

Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 

Σορωνής – Κρητινίας – Σαλάκου 

και πολιτιστικού κέντρου 

Απολλώνων 

300.000,00 

15 Έργο 30-7336.0003 
Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων 

στάθμευσης πόλεως Ρόδου 

 

300.000,00 

16 Έργο 30-7331.0006 
Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 

Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 
300.000,00 

17 Έργο 30-7323.0003 
Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως 

Ρόδου 
400.000,00 

18 Έργο 30-7324.0001 
Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 
400.000,00 

19 Μελέτη 20-7413.0001 

Μελέτες ωρίμανσης για την 

κατασκευή νέου κυττάρου στο 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

46.100,00 

20 Έργο 30-7333.0006 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών 

στην Δ.Κ. Αφάντου 
300.000,00 

21 Έργο 30-7335.0013 
Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

Δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου 
335.000,00 

22 Έργο 30-7323.0091 

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης 

εκτός πόλεως Ρόδου (Δ.Κ. Ιαλυσού 

– Δ.Κ. Λίνδου ) 

200.000,00 

23 Μελέτη 30-8323.0001 
Μελέτες  έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
4.846,11 

24 Αμοιβές 70-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές 

τρίτων 

 

3.484,07 

25 Δαπάνη 70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

267,84 
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26 Έργο 70-7331.0024 
Επείγουσες εργασίες στο κτίριο 

Βίλλα Κορόνα 

74.400,00 

 

27 Έξοδα 00-6441.0001 

Έξοδα συμμετοχής ( εγγραφή )  της 

Βελώνη Αικατερίνης της 

Πρωτογενούς Τομέα στο 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό συνέδριο 

που διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη 

11,12 και 13/5/2018 

 

130,00 

28 Έξοδα 00-6433.0002 

Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και 

εκπαιδευτικών στα πλαίσια της 

συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με 

το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας  

της  Σχολής Αγρονόμων & 

Τοπογράφων Μηχανικών του 

ΕΜ.Π. 

 

5.000,00 

29 Προμήθεια 61-7341.0015 

Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για το κέντρο 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 

δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. 

Σορωνής 

 

5.108,80 

30 Προμήθεια 61-7341.0008 
Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών 

και διοικητικών χώρων 

 

27.318,44 

31 Προμήθεια 15-7134.0003 

Προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 

Κρεμαστής Δ.Ε. Πεταλουδών 

 

6.040,00 

32 Προμήθεια 
70-7133.0002 

 

Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. κ.λ.π.) 

 

2.000,00 

33 Προμήθεια 35-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. κ.λ.π.) 

 

2.000,00 

34 Προμήθεια 30-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. κ.λ.π.) 

 

6.000,00 

35 Προμήθεια 20-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ. κ.λ.π.) 

 

2.000,00 

36 Προμήθεια 15-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ.  κ.λ.π.) 

 

2.000,00 

37 Προμήθεια 10-7133.0002 
Μηχανές γραφείου (μηχ. 

Ηχογράφησης Δ.Σ. , φαξ.  κ.λ.π. 

 

26.000,00 

38 Προμήθεια 70-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

12.000,00 

39 Προμήθεια 40-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

12.000,00 

40 Προμήθεια 35-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

 

4.000,00 
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41 Προμήθεια 30-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

12.000,00 

42 Προμήθεια 20-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

4.000,00 

43 Προμήθεια 15-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

6.000,00 

44 Προμήθεια 10-7134.0001 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συγκροτημάτων 

70.000,00 

45 Προμήθεια 10-6635.0001.0002 
Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

καθαριότητας Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 
20.450,00 

46 Προμήθεια 10-7134.0006 

Προμήθεια  προσθήκης Λογισμικού 

Υφιστάμενης Διαδικτυακής (Web ) 

Πλατφόρμας εξυπηρέτησης 

Πολιτών του Δήμου Ρόδου 

4.960,00 

47 Οδοιπορικά 35-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακίνησης της υπαλλήλου Δ/νσης  

Πρωτογενούς Τομέα κ. Βελώνη 

Αικατερίνης στην Θεσσαλονίκη για 

την συμμετοχή στο Πανελλήνιο 

Κτηνιατρικό συνέδριο που θα 

διεξαχθεί στις 11,12 και 13/5/2018 

720,00 

48 Συντηρήσεις 70-6264.0004 
Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές 

οχημάτων – μηχανημάτων 
4.650,00 

49 

 

Εισφορές 

 

35-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 
7.916,00 

50 Αποδοχές 35-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

28.272,00 

51 Εργοδοτικές 30-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 

 

26.035,00 

52 Αποδοχές 30-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

92.992,00 

53 Εργοδοτικές 70-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 
69.944,00 

54 Αποδοχές 70-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

244.096,00 

55 Εργασίες 20-6277.0002 

Εργασίες Αποκομιδής και 

μεταφοράς Απορριμμάτων και 

Ογκωδών Αντικειμένων, πλύσης 

κάδων Απορριμμάτων, μηχανικής 

και χειρωνακτικής σάρωσης και 

αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων 

κ.λ.π. 

46.222,19 

56 Αποζημίωση 20-6021.0002 
Αποζημίωση των 

συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων 
15.000,00 

57 Έπιπλα 70-7133.0006 
Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντός 

είδους) 
18.302,61 
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58 Δικαστικά 30-7413.0001 

Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής 

οδού Ρόδου Φαληρακίου 

(Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση ) 

52.283,02 

59 Δικαστικά 20-6021.0003 

Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού 

δικαίου Αορίστου χρόνου 

(Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων) 

 

115.000,00 

60 Φόροι 00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη 1.700.000,00 

61 Αντίτιμο 10-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

5.000.000,00 

62 Επιχορήγηση 00-6715.0003 

Επιχορήγηση ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός 

Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου) 

200.000,00 

63 Αμοιβές 00-6111.0002 

Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων (τελεσίδικες 

δικαστικές αποφάσεις) 

(Συμβολαιογράφου κ. Αριστέα 

Ηρακλείδου – Περίδου ) 

72.836,70 

64 Σύμβαση 60-6737.0002 

Προγραμματική σύμβαση Δήμου 

Ρόδου με ΑΜΚΕ για την πράξη 

¨ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου ¨ 

 

137.000,00 

65 Αγορές 20-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

14.746,50 

66 Αμοιβές 
00-8113.0001 

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

5.386,89 

67 Αμοιβές 70-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

3.019,20 

68 Δαπάνες 70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

15.185,05 

69 Έξοδα 20-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

150,80 

70 Αμοιβές 20-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

91.760,00 

71 Έξοδα 30-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

51.909,96 

72 Δαπάνες 15-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

3.185,00 

73 Αμοιβές 30-8113.0001 
Αμοιβές και  έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 

 

928,00 

74 Δαπάνες 30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
 

53.220,69 

75 Αγορές 30-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 

 

13.898,31 

76 Μελέτη 30-8123.0001 
Μελέτες έρευνες πειραματικές 

εργασίες και ειδικές δαπάνες 
80.163,18 

77 Αγορές 35-8121.0001 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 
6.254,55 

78 Έξοδα 00-8117.0001 Λοιπά έξοδα 306.174,39 
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79 Αμοιβές 10-8113.0001 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 

τρίτων 
15.839,20 

80 Αγορές 10-8121.0001 
Αγορές  κτιρίων τεχνικών έργων 

και προμήθειες παγίων 
113.891,90 

81 Δαπάνες 40-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 645,01 

82 Τέλη 00-8114.0001 Φόροι – Τέλη 21.517,94 

83 Αμοιβές 00-8112.0001 
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και 

τρίτων 
105.075,08 

84 Αμοιβές 10-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 613,19 

85 Έξοδα 10-8115.0099 Διάφορα έξοδα 130.388,99 

86 Διάφορα 00-8115.0099 Διάφορα έξοδα 510.301,35 

87 Έργα 30-8122.0001 Έργα 
 

261.113,09 

88 Έξοδα 40-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

360,81 

89 Έξοδα 15-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

591,18 

90 Έξοδα 70-8115.0099 Διάφορα έξοδα 
 

2.173,93 

91 Αμοιβή 00-6142.0024 

Αμοιβή εταιρείας για την 

απεντόμωση και μυοκτονία  σε 

διάφορες περιοχές του Δήμου 

9.796,00 

92 Προμήθεια 10-7135.0005 
Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης 

χαρτονομισμάτων 
4.700,00 

93 Προμήθεια 45-6699.0003 

Προμήθειες αναλωσίμων 

Κοιμητηρίου Ταξιάρχη και τοπικών 

εορτών 

7.936,00 

94 Ανταλλακτικά 35-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών ( Η/Υ, εκτυπώσεις ) 
694,40 

95 Τρόφιμα 15-6481.0001 

Τρόφιμα παιδικών σταθμών 

(ελαιόλαδο και αραβοσιτέλαιο ) για 

τους παιδικούς σταθμούς του 

Δήμου 

6.357,61 

96 

 
Προμήθεια 20-7135.0003.0003 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

για την Δ.Ε. Λινδίων 
20.000,00 

97 Προμήθεια 20-7135.0003.0002 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

για την Δ.Ε.  Ν.Ρόδου 
20.000,00 

98 Προμήθεια 20-7135.0003.0001 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

για την Δ.Ε.  Ρόδου 
20.000,00 

99 Αποζημίωση 40-7421.0007 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων 

και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

στο Χαράκι , σχετικής αίτησης της 

Αικατερίνης Χατζηγιάννη για την 

Κ.Μ. 3591 γαιών Μαλώνας 

ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΡΑ 

ΦΛΩΡΑΣ 

476,30 
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100 Αμοιβή 00-6116.0001 

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή 

Πρωτοδικείου Ρόδου Κων/τίνου 

Πούλιου για την επίδοση της αριθ. 

79/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου κ.λ.π. 

250,00 

101 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων 

και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής, σχετικής 

αίτησης της  Διακοσταυριανού 

Τσαμπίκας για την Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής  ποσοστό συνιδιοκτησίας 

της 

20.436,88 

102 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων 

και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής  , σχετικής 

αίτησης της  Τσουμπλέκα Ελένης  

για την Κ.Μ. 780 γαιών Σορωνής  

ποσοστό συνιδιοκτησίας της 

28.820,00 

103 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων 

και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής, σχετικής 

αίτησης της  Σαββάκη Δέσποινας   

για την Κ.Μ. 780 γαιών Σορωνής  

ποσοστό συνιδιοκτησίας της 

28.280,00 

104 Αποζημίωση 40-7421.0006 

Αποζημίωση σε χρήμα ακινήτων 

και επικείμενων πράξης εφαρμογής 

περιοχής Σορωνής, σχετικής 

αίτησης της  Διακοσταυριανού  

Πάντιμης   για την Κ.Μ. 695 γαιών 

Σορωνής  ποσοστό συνιδιοκτησίας 

της 

2.146,80 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

Επιτροπή. 

 

  

 

 

 ΘΕΜΑ 2o                                                                  Aπόφ. Αρ. 126 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΧ6ΤΩ1Ρ-ΘΡΜ)  

Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και σύσταση πάγιας 

προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2018 

(Εισήγηση  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/14667/8-3-2018) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/14667/8-3-2018 η οποία αναφέρεται 

αναλυτικά ως παρακάτω: 

 ΘΕΜΑ 1
ο
 (Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων - αναλήψεων υποχρεώσεων και σύσταση πάγιας 

προκαταβολής των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2018) . 

 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τα άρθρα 266, παρ. 8 Ν.3852/2010 και 173,παρ. 1 του Ν.3463/2006, με τα οποία συνίσταται 

πάγια προκαταβολή με την μορφή χρηματικού εντάλματος, το οποίο εκδίδεται σε βάρος του Κ.Α -

8251, ύστερα από απόφαση της Ο.Ε. Το χρηματικό ποσό τίθεται στη διάθεση του Προέδρου της 

Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας για να πληρώνει άμεσα με αυτό ορισμένες δαπάνες, οι οποίες δεν 

μπορούν να πληρωθούν με την κανονική διαδικασία, είτε λόγω του ύψους της (είναι δηλ. μικρή 

και δεν χρειάζεται να υποβληθεί προηγουμένως στη γραφειοκρατική διαδικασία της 

ανάληψης, εκκαθάρισης κ.λ.π) είτε λόγω της φύσης της (πρόκειται δηλ. για δαπάνη που αν δεν 

πληρωθεί ματαιώνεται). 

 

2. Την Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Α.Η.Δ 74449/2010 ΦΕΚ 2044Β, βάσει της οποίας 

στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται 

οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες, που ασκούν όπως : 

- Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο 

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82,περίπτ. γ’ του Ν.3852/2010) 

- Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού  (άρθρο 82,περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010) 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων 

των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82,περίπτ. ε’ του Ν.3852/2010) 

- Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων 

γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ. 2,περίπτ. δ’ του Ν.3852/2010). 
 

Επίσης, με την ανωτέρω Απόφαση, ορίζεται το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Δημοτική ή 

Τοπική Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της ως εξής:  

- €1.000 για τις Τοπικές Κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού 

- €2.000 για τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους 

- €3.000 για τις Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 10.000 και περισσότερους 

κατοίκους. 

Τα παραπάνω όρια προσδιορίζουν το ανώτατο ύψος του ποσού που μπορεί να έχει στα χέρια 

του ο υπόλογος και όχι το ανώτατο ετήσιο ποσό που διατίθεται από την πάγια προκαταβολή 

(Εγκ. Υπ. Εσωτ. 41432/28-9-1984). Το ποσό που διαθέτει ο υπόλογος αποκαθίσταται 

(αναπληρώνεται) με την διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959,έτσι ώστε να παραμένει στα χέρια του το αρχικό ποσό που χορήγησε η Οικονομική 

Επιτροπή 

 

3. Τα άρθρα 81 παρ. 1 περίπτ. δ’, 82 περίπτ. ι’ του Ν. 3852/2010, με τα οποία ορίζεται ότι στις 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο 

όνομα του οποίου εκδίδεται το χρηματικό ένταλμα για την σύσταση της και ο οποίος ενεργεί 

πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή στις Τοπικές Κοινότητες με 

πληθυσμό μέχρι 300 κατοίκους, ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας   

 

4. Το άρθρο 35 παρ. 3 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959,στο οποίο ορίζεται ότι οι πληρωμές από την 

πάγια προκαταβολή πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος για κάθε 

κατηγορία δαπάνης. Δηλ. για κάθε δαπάνη πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα είχαν 

απαιτηθεί, εάν για τη δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα πληρωμής.  

Κατ’ εξαίρεση για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια 

προκαταβολή αξίας, κατά περίπτωση, μέχρι €400, δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών 

ανάθεσης, που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή 

τεχνικών προδιαγραφών ( άρθρο 173 παρ. 3 Ν. 3463/2006)    

 

5. Τα άρθρα 173 παρ. 2 Ν. 3463/2006 και 35 του ΒΔ/τος 17/5-15/6/1959, στα οποία ορίζεται η 

διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης της πάγιας προκαταβολής, η οποία έχει ως εξής : 

- Τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, αφού ελεχθούν 

από την λογιστική υπηρεσία, υποβάλλονται για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. 
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- Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος 

των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα 

των πληρωθέντων δικαιούχων και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια 

προκαταβολή. 

- Με την εξόφληση των ανωτέρω ΧΕΠ, ο υπόλογος αναπληρώνει το ποσό που έχει δαπανηθεί 

και αποκαθιστά με τον τρόπο αυτόν την πάγια προκαταβολή στο αρχικό της ύψος. 

- Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, (πριν όμως από την 31.12.) ο υπόλογος καταθέτει το 

ποσό της πάγιας προκαταβολής (ολόκληρο και όχι μέρος του) στο δημοτικό ταμείο. 

Το σχετικό διπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να διαπιστωθεί η έγκαιρη και κανονική επιστροφή της πάγιας  προκαταβολής, και στη 

συνέχεια επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα με το οποίο αυτή συστάθηκε (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 

67347/17-9-1962).  

Παρακαλούμε,   

Α. για τη διάθεση πίστωσης και την ανάληψη υποχρέωσης στους οικείους Κ.Α του προϋπολογισμού  

2018, που θα χρησιμοποιηθούν για τη πάγια προκαταβολή των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων, όπως παρακάτω:  

 
Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗ 

00-8251.0001 1.000 € 

00-8251.0002 1.000 € 

00-8251.0003 1.000 € 

00-8251.0004 1.000 € 

00-8251.0005 2.000 € 

00-8251.0006 1.000 € 

00-8251.0007 1.000 € 

00-8251.0008 2.000 € 

00-8251.0009 1.000 € 

00-8251.0010 1.000 € 

00-8251.0011 1.000 € 

00-8251.0012 1.000 € 

00-8251.0013 2.000 € 

00-8251.0014 1.000 € 

00-8251.0015 3.000 € 

00-8251.0016 1.000 € 

00-8251.0017 1.000 € 

00-8251.0018 1.000 € 

00-8251.0019 2.000 € 

00-8251.0020 1.000 € 

00-8251.0021 2.000 € 

00-8251.0023 1.000 € 

00-8251.0024 1.000 € 

00-8251.0025 2.000 € 

00-8251.0026 1.000 € 

00-8251.0027 2.000 € 

00-8251.0028 2.000 € 

00-8251.0029 2.000 € 

00-8251.0030 1.000 € 

00-8251.0031 1.000 € 

00-8251.0032 1.000 € 

00-8251.0033 2.000 € 

00-8251.0034 2.000 € 

00-8251.0035 1.000 € 

00-8251.0036 1.000 € 

00-8251.0037 1.000 € 
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00-8251.0038 3.000 € 

00-8251.0039 1.000 € 

00-8251.0040 1.000 € 

00-8251.0041 2.000 € 

00-8251.0042 1.000 € 

00-8251.0043 1.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 58.000 € 

και 

Β.  για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής σε βάρος των παρακάτω Κ.Α 

προϋπολογισμού 2018, στα ονόματα των παρακάτω υπολόγων-Προέδρων Δημοτικών ή 

Τοπικών Κοινοτήτων και στο παρακάτω ύψος:   

 

Α.Α. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ή 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

1 ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 00-8251.0001 1.000 € Βονάκης Στέλιος 

2 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑ 00-8251.0002 1.000 € Διαμαντής Ευστάθιος 

3 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 00-8251.0003 1.000 € Πιπέρης Βασίλειος 

4 ΑΡΝΙΘΑ 00-8251.0004 1.000 € Μανουσάκης Γεώργιος  

5 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 00-8251.0005 2.000 € Αργυρού Άργύρης 

6 ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 00-8251.0006 1.000 € Μακρής Σάββας 

7 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 00-8251.0007 1.000 € Παπαβασιλείου Μαρία 

8 ΑΦΑΝΤΟΥ 00-8251.0008 2.000 € Λόγγος Εμμανουήλ  

9 ΒΑΤΙΟΥ 00-8251.0009 1.000€ Καλαποδάκης Βασίλειος  

10 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 00-8251.0010 1.000 € Μανωλάκης Γεώργιος  

11 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 00-8251.0011 1.000 € Πηδιάκης Μιχαήλ 

12 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 00-8251.0012 1.000 € Σαρικάς Γεώργιος  

13 ΕΜΠΩΝΑΣ 00-8251.0013 2.000 € Καρνάβας Μιλτιάδης 

14 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 00-8251.0014 1.000 € Τσαλώλης Παναγιώτης  

15 ΙΑΛΥΣΟΥ 00-8251.0015 3.000 € Μπότσαρη Ερμίνα  

16 ΙΣΤΡΙΟΥ 00-8251.0016 1.000 €  Βουκκής Βασίλειος  

17 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 00-8251.0017 1.000 € Χατζηνικόλας Δημήτριος-Παναγιώτης 

18 ΚΑΛΑΘΟΥ 00-8251.0018 1.000 € Φάκκας Γεώργιος  

19 ΚΑΛΥΘΙΩΝ 00-8251.0019 2.000 € Καφετζής Μιχαήλ 

20 ΚΑΤΑΒΙΑΣ 00-8251.0020 1.000 € Ζαννετάκης Νικόλαος  

21 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 00-8251.0021 2.000 € Μανωλάγκας Νικόλαος  

22 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 00-8251.0023 1.000 € Αμβροσιάδης Εμμανουήλ 

23 ΛΑΕΡΜΩΝ 00-8251.0024 1.000 € Πατούνας Αναστάσιος  

24 ΛΑΡΔΟΥ 00-8251.0025 2.000 € Παπαδημητρίου Δημήτρης 

25 ΛΑΧΑΝΙΑΣ 00-8251.0026 1.000 € Μιχαήλ Βασίλειος   

26 ΛΙΝΔΟΥ 00-8251.0027 2.000 € Ελευθερίου Γεώργιος  

27 ΜΑΛΩΝΑΣ 00-8251.0028 2.000 € Καραγιάννης Αναστάσιος 

28 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 00-8251.0029 2.000 € Ζερβός Μόσχος  

29 ΜΑΣΑΡΩΝ 00-8251.0030 1.000 € Καλούδης Σπύρος  

30 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 00-8251.0031 1.000 € Λάμπρου Χαράλαμπος  

31 ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 00-8251.0032 1.000 € Κονισσής Διαμαντής  

32 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 00-8251.0033 2.000 € Μιχαήλογλου Κυριαζής 

33 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 00-8251.0034 2.000 € Πάττας Σάββας  

34 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 00-8251.0035 1.000 € Πετράς  Ιωάννης  

35 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 00-8251.0036 1.000 € Χατζησάββας – Νικολαίδης Σταμάτιος  

36 ΠΥΛΩΝΑΣ 00-8251.0037 1.000 € Καραμαρίας Σωτήρης  

37 ΡΟΔΟΥ 00-8251.0038 3.000 € Παγκάς Μίλτος  

38 ΣΑΛΑΚΟΥ 00-8251.0039 1.000 € Αγρέλλης Ιωάννης  

39 ΣΙΑΝΩΝ 00-8251.0040 1.000 € Γιμούκης Κων/νος  

40 ΣΟΡΩΝΗΣ 00-8251.0041 2.000 € Σαββάκης Αντώνιος  

41 ΦΑΝΩΝ 00-8251.0042 1.000 € Νικολίτσης Βασίλειος  

42 ΨΙΝΘΟΥ 00-8251.0043 1.000€ Καρίκης Κυριάκος 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Λογιστηρίου κ. Καράμπη Ηλία και της  Δ/ντριας 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/14667/8-3-2018, εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 266, παρ. 8 Ν.3852/2010 και 173,παρ. 1 του Ν.3463/2006 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων στους οικείους Κ.Α., προϋπολογισμού 2018, που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη πάγια προκαταβολή των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 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: 

 
Κ.Α ΠΙΣΤΩΣΗ 

00-8251.0001 1.000 € 

00-8251.0002 1.000 € 

00-8251.0003 1.000 € 

00-8251.0004 1.000 € 

00-8251.0005 2.000 € 

00-8251.0006 1.000 € 

00-8251.0007 1.000 € 

00-8251.0008 2.000 € 

00-8251.0009 1.000 € 

00-8251.0010 1.000 € 

00-8251.0011 1.000 € 

00-8251.0012 1.000 € 

00-8251.0013 2.000 € 

00-8251.0014 1.000 € 

00-8251.0015 3.000 € 

00-8251.0016 1.000 € 

00-8251.0017 1.000 € 

00-8251.0018 1.000 € 

00-8251.0019 2.000 € 

00-8251.0020 1.000 € 

00-8251.0021 2.000 € 

00-8251.0023 1.000 € 

00-8251.0024 1.000 € 

00-8251.0025 2.000 € 

00-8251.0026 1.000 € 

00-8251.0027 2.000 € 

00-8251.0028 2.000 € 

00-8251.0029 2.000 € 

00-8251.0030 1.000 € 

00-8251.0031 1.000 € 

00-8251.0032 1.000 € 

00-8251.0033 2.000 € 

00-8251.0034 2.000 € 

00-8251.0035 1.000 € 

00-8251.0036 1.000 € 

00-8251.0037 1.000 € 

00-8251.0038 3.000 € 

00-8251.0039 1.000 € 

00-8251.0040 1.000 € 
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00-8251.0041 2.000 € 

00-8251.0042 1.000 € 

00-8251.0043 1.000 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ 58.000 € 

 

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. 

 

Β) Εγκρίνει τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής σε βάρος των παρακάτω Κ.Α προϋπολογισμού 

2018, στα ονόματα των παρακάτω υπολόγων-Προέδρων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και στο 

παρακάτω ύψος:  

  

Α.Α. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΕ ΠΟΣΟ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ή 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

1 ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ 00-8251.0001 1.000 € Βονάκης Στέλιος 

2 ΑΠΟΛΛΑΚΙΑ 00-8251.0002 1.000 € Διαμαντής Ευστάθιος 

3 ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ 00-8251.0003 1.000 € Πιπέρης Βασίλειος 

4 ΑΡΝΙΘΑ 00-8251.0004 1.000 € Μανουσάκης Γεώργιος  

5 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 00-8251.0005 2.000 € Αργυρού Άργύρης 

6 ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 00-8251.0006 1.000 € Μακρής Σάββας 

7 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 00-8251.0007 1.000 € Παπαβασιλείου Μαρία 

8 ΑΦΑΝΤΟΥ 00-8251.0008 2.000 € Λόγγος Εμμανουήλ  

9 ΒΑΤΙΟΥ 00-8251.0009 1.000€ Καλαποδάκης Βασίλειος  

10 ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 00-8251.0010 1.000 € Μανωλάκης Γεώργιος  

11 ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 00-8251.0011 1.000 € Πηδιάκης Μιχαήλ 

12 ΔΙΜΥΛΙΑΣ 00-8251.0012 1.000 € Σαρικάς Γεώργιος  

13 ΕΜΠΩΝΑΣ 00-8251.0013 2.000 € Καρνάβας Μιλτιάδης 

14 ΘΕΟΛΟΓΟΥ 00-8251.0014 1.000 € Τσαλώλης Παναγιώτης  

15 ΙΑΛΥΣΟΥ 00-8251.0015 3.000 € Μπότσαρη Ερμίνα  

16 ΙΣΤΡΙΟΥ 00-8251.0016 1.000 € Βουκκής Βασίλειος  

17 ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ 00-8251.0017 1.000 € Χατζηνικόλας Δημήτριος-Παναγιώτης 

18 ΚΑΛΑΘΟΥ 00-8251.0018 1.000 € Φάκκας Γεώργιος  

19 ΚΑΛΥΘΙΩΝ 00-8251.0019 2.000 € Καφετζής Μιχαήλ 

20 ΚΑΤΑΒΙΑΣ 00-8251.0020 1.000 € Ζαννετάκης Νικόλαος  

21 ΚΟΣΚΙΝΟΥ 00-8251.0021 2.000 € Μανωλάγκας Νικόλαος  

22 ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 00-8251.0023 1.000 € Αμβροσιάδης Εμμανουήλ 

23 ΛΑΕΡΜΩΝ 00-8251.0024 1.000 € Πατούνας Αναστάσιος  

24 ΛΑΡΔΟΥ 00-8251.0025 2.000 € Παπαδημητρίου Δημήτρης 

25 ΛΑΧΑΝΙΑΣ 00-8251.0026 1.000 € Μιχαήλ Βασίλειος   

26 ΛΙΝΔΟΥ 00-8251.0027 2.000 € Ελευθερίου Γεώργιος  

27 ΜΑΛΩΝΑΣ 00-8251.0028 2.000 € Καραγιάννης Αναστάσιος 

28 ΜΑΡΙΤΣΩΝ 00-8251.0029 2.000 € Ζερβός Μόσχος  

29 ΜΑΣΑΡΩΝ 00-8251.0030 1.000 € Καλούδης Σπύρος  

30 ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 00-8251.0031 1.000 € Λάμπρου Χαράλαμπος  

31 ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 00-8251.0032 1.000 € Κονισσής Διαμαντής  

32 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 00-8251.0033 2.000 € Μιχαήλογλου Κυριαζής 

33 ΠΑΣΤΙΔΑΣ 00-8251.0034 2.000 € Πάττας Σάββας  

34 ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 00-8251.0035 1.000 € Πετράς  Ιωάννης  

35 ΠΡΟΦΥΛΙΑ 00-8251.0036 1.000 € Χατζησάββας – Νικολαίδης Σταμάτιος  

36 ΠΥΛΩΝΑΣ 00-8251.0037 1.000 € Καραμαρίας Σωτήρης  

37 ΡΟΔΟΥ 00-8251.0038 3.000 € Παγκάς Μίλτος  

38 ΣΑΛΑΚΟΥ 00-8251.0039 1.000 € Αγρέλλης Ιωάννης  

39 ΣΙΑΝΩΝ 00-8251.0040 1.000 € Γιμούκης Κων/νος  
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40 ΣΟΡΩΝΗΣ 00-8251.0041 2.000 € Σαββάκης Αντώνιος  

41 ΦΑΝΩΝ 00-8251.0042 1.000 € Νικολίτσης Βασίλειος  

42 ΨΙΝΘΟΥ 00-8251.0043 1.000€ Καρίκης Κυριάκος 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                        Aπόφ. Αρ. 127 / 2018 (ΑΔΑ: 69Ι5Ω1Ρ-ΝΑ6)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 

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

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/16585/15-3-2018) 

 

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

& Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/16585/15-3-2018 

η οποία έχει ως εξής: 

 

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 και 

επιχειρησιακού προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και 

έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                                

Κ.Α. εξόδου 30-6142.0002, 30-6142.0003. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων και 

αποζημιώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.473,88€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Αρ. γραμματίων είσπραξης: 7,9,10,24,40 Α/2018)  

3. Κ.Α. 4214.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.179,38€, 

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

γραμματίων είσπραξης: 1, 3 Δ/2018)  

4. Κ.Α. 4214.0002 και τίτλο «Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 23,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. (Αρ. γραμματίων είσπραξης: 3,4,16,20,27,43 Α/2018)  

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  
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1. Κ.Α 35-6672.0003 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων για βενζινοκίνητα εργαλεία (αλυσοπρίονα, 

χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Κ.Α. 30-6142.0002 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800 € με μεταφορά ίσου ποσού 

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

Χρηματοδότηση: Πράσινο ταμείο. 

3. Κ.Α. 30-6142.0003 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών & υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού για τη διοργάνωση δημόσιας 

διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  35.200 € με 

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

Οργάνωσης. Χρηματοδότηση: Πράσινο ταμείο. 

4. Κ.Α. 70-6142.0008 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και 

παραγωγική λειτουργία ενεργειακής κοινότητας στη Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 € με 

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

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.363.792,77 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α. 0313.0002 και τίτλο «Έσοδα ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με 

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

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1. Ο Κ.Α 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, μετονομάζεται σε «Επεμβάσεις στην Ανατολική και Βόρεια 

όψη του Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.384.612,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά  

44.123,74 € και το τελικό αποθεματικό είναι  2.340.488,39€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
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ΕΣΟΔΑ 199.369.361,93 

ΕΞΟΔΑ 197.028.873,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.340.488,39 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/17274/19-3-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/16858/15-3-

2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» 

ως εξής:  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν  2/16585/15-03-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

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

200.568,59 €, κατά 26.789,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 327.858,13 €, κατά 

3.017,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

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

προϋπολογισμού  δαπάνης 97.536,36€, κατά 8.686,59 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω κωδικών γίνονται, γιατί οι σχετικές δαπάνες έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες και εγγράφονται ισόποσες εγγραφές στους αντίστοιχους κωδικούς των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (00-8312.0001, 00-8317.0001 και 30-8323.0001). 

 

Εισαγωγή πίστωσης 

 

1. Κ.Α 00-6433.0003 και τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας συμμετεχουσών αποστολών στην 22
η
 Βαλκανική 

Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2018, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στην 

συνδιοργάνωση της.» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου παιδείας, δια βίου μάθησης και 

προσχολικής αγωγής. 

2. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Επιλογή Data Protection Manager» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-6142.0004 και τίτλο «Πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής για Data Protection Officer 

που αφορούν στον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα GDPR (General Data Protection 

Regulation)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

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

4. Κ.Α 10-7134.0007 και τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος “Middleware” 

διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου 

Ρόδου (built to order)» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 
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Αύξηση πίστωσης 

 

1. Κ.Α 10-6673.0001 και τίτλο «Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές)» 

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

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

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 63.000 €, κατά 48.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 48.000 € 

 

Αύξηση πίστωσης 

 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα πυροσβεστικά 

κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 24.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού οχήματος» προϋπολογισμού 

δαπάνης 50.000 €, κατά 24.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 48.000 € 

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.212.759,80€, κατά 

176.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 176.000 € 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών» προϋπολογισμού δαπάνης 134.000,00 €, κατά 176.000 με μεταφορά 

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

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 176.000 €  

 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  
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Με την υπ΄αρ. 24984/2-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7ΣΑΠ465ΦΘΕ-ΤΙΤ), ο Δήμος Ρόδου επιχορηγείται για την εξόφληση των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους με το ποσό των 5.932.983,23 €. 

Από τα στοιχεία της υπηρεσίας μας προκύπτει ότι: 

Κατά τα οικονομικά έτη 2016 & 2017 έχουν πληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού 

2.167.516,70€, 

Το οικονομικό έτος 2018 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσό 3.723.371,07 €  

οπότε το υπόλοιπο προς χρηματοδότηση ποσό για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων είναι 

5.932.983,23 - 2.167.516.70 - 3.723.371,07 = 5.932.983,23-5.890.887,77 = 42.095,46  

 

Ύστερα από τα παραπάνω, προβαίνουμε στις κάτωθι εγγραφές: 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 3.723.371,07 €, κατά 38.494,25 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 38.494,25 €  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

70.434,59 €, κατά 26.789,79 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. λογιστηρίου.  

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

προϋπολογισμού  δαπάνης 23.026,77 €, κατά 8.686,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.017,87 € με μεταφορά 

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

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 38.494,25 €  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.384.612,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/16585/15-03-2018 εισήγησης, μειώνεται κατά 69.429,49 €              

και το τελικό αποθεματικό είναι  2.315.182,64 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.407.856,18 

ΕΞΟΔΑ 197.092.673,54 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.315.182,64 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου 

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρει προφορικά άλλη μία επείγουσα εισήγηση η οποία έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Λόγω του έκτακτος και κατεπείγοντος, παρακαλώ για την εισαγωγή στην αναμόρφωση επιπλέον 

των κάτωθι εγγραφών που αφορούν: 

Την Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α’ ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή – 

διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου, η οποία θα εκτελεστεί μέσω της 

Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0009 και τίτλο «Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Ναυτιλίας & Ν. Πολιτικής και Δ. Ρόδου 

για τα έργα "Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α'ΛΤ Λίνδου και 

Ανακατασκευή-διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

192.334,88 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7331.0004 και τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α’ ΛΤ 

Λίνδου και Ανακατασκευή – διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 192.334,88 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.384.612,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 2/16585/15-03-2018, 2/17274/19-3-2018 εισηγήσεις, μειώνεται κατά 

69.429,49 € και το τελικό αποθεματικό είναι  2.315.182,64 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 197.285.008,42 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.315.182,64 

 
και αφού ενημέρωσε τα μέλη αναλυτικά για όλες τις συμπληρωματικές τροποποιήσεις, τους ζήτησε 

να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/16585/15-3-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/17274/19-3-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 1329.0001 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου.» 

προϋπολογισμού δαπάνης  60.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                                

Κ.Α. εξόδου 30-6142.0002, 30-6142.0003. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο.  

2. Κ.Α. 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων και 

αποζημιώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.473,88€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. (Αρ. γραμματίων είσπραξης: 7,9,10,24,40 Α/2018)  

3. Κ.Α. 4214.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων.» προϋπολογισμού δαπάνης 2.179,38€, 

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

γραμματίων είσπραξης: 1, 3 Δ/2018)  

4. Κ.Α. 4214.0002 και τίτλο «Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 23,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. (Αρ. γραμματίων είσπραξης: 3,4,16,20,27,43 Α/2018)  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 35-6672.0003 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων για βενζινοκίνητα εργαλεία (αλυσοπρίονα, 

χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

2. Κ.Α. 30-6142.0002 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του Δήμου στην 

εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  24.800 € με μεταφορά ίσου ποσού 

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

Χρηματοδότηση: Πράσινο ταμείο. 

3. Κ.Α. 30-6142.0003 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών & υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και ανάπτυξη γεωχωρικής εφαρμογής πληθοπορισμού για τη διοργάνωση δημόσιας 

διαβούλευσης στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης  35.200 € με 

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

Οργάνωσης. Χρηματοδότηση: Πράσινο ταμείο. 

4. Κ.Α. 70-6142.0008 και τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και 

παραγωγική λειτουργία ενεργειακής κοινότητας στη Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800 € με 

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

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 10-6615.0001.0001 και τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. προμηθειών. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0311.0001 και τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).» 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.363.792,77 € κατά 5.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 
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Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α. 0313.0002 και τίτλο «Έσοδα ανακύκλωσης» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, με 

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

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 5.000,00 € 

 

Αλλαγή τίτλου  

 

1. Ο Κ.Α 70-7331.0023 και τίτλο «Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ"» 

προϋπολογισμού  δαπάνης 200.000 €, μετονομάζεται σε «Επεμβάσεις στην Ανατολική και Βόρεια 

όψη του Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

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

200.568,59 €, κατά 26.789,79 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. λογιστηρίου.  

2. Κ.Α 00-8117.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 327.858,13 €, κατά 

3.017,87 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

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

προϋπολογισμού  δαπάνης 97.536,36€, κατά 8.686,59 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

-Οι μειώσεις των ανωτέρω κωδικών γίνονται, γιατί οι σχετικές δαπάνες έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες και εγγράφονται ισόποσες εγγραφές στους αντίστοιχους κωδικούς των 

ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (00-8312.0001, 00-8317.0001 και 30-8323.0001). 

 

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α 00-6433.0003 και τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας συμμετεχουσών αποστολών στην 22
η
 Βαλκανική 

Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2018, στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στην 

συνδιοργάνωση της.» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου παιδείας, δια βίου μάθησης και 

προσχολικής αγωγής. 

2. Κ.Α 10-6142.0003 και τίτλο «Επιλογή Data Protection Manager» προϋπολογισμού δαπάνης 

24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α 10-6142.0004 και τίτλο «Πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής για Data Protection Officer 

που αφορούν στον κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα GDPR (General Data Protection 

Regulation)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

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

4. Κ.Α 10-7134.0007 και τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος “Middleware” 

διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου 

Ρόδου (built to order)» προϋπολογισμού δαπάνης 13.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

Αύξηση πίστωσης 
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1. Κ.Α 10-6673.0001 και τίτλο «Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, εκτυπωτές)» 

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

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

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 70-7135.0008 και τίτλο «Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 63.000 €, κατά 48.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 48.000 € 

 

 

Αύξηση πίστωσης 

1. Κ.Α 70-6474.0001 και τίτλο «Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα πυροσβεστικά 

κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000 €, κατά 24.000 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

2. Κ.Α 70-7135.0002 και τίτλο «Προμήθεια ειδικού πυροσβεστικού οχήματος» προϋπολογισμού 

δαπάνης 50.000 €, κατά 24.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του Γρ. Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 48.000 € 

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 4.212.759,80€, κατά 

176.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 176.000 € 

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών» προϋπολογισμού δαπάνης 134.000,00 €, κατά 176.000 με μεταφορά 

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

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 176.000 €  

 

Αναμόρφωση για εγγραφή ΚΑ επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 3.723.371,07 €, κατά 38.494,25 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 38.494,25 €  
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

70.434,59 €, κατά 26.789,79 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

τμ. λογιστηρίου.  

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

προϋπολογισμού  δαπάνης 23.026,77 €, κατά 8.686,59 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8317.0001 και τίτλο «Λοιπά έξοδα» προϋπολογισμού δαπάνης 3.017,87 € με μεταφορά 

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

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 38.494,25 €  

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1326.0009 και τίτλο «Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Ναυτιλίας & Ν. Πολιτικής και Δ. Ρόδου 

για τα έργα "Επισκευή-Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α'ΛΤ Λίνδου και 

Ανακατασκευή-διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

192.334,88 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 70-7331.0004 και τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α’ ΛΤ 

Λίνδου και Ανακατασκευή – διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 192.334,88 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 2.384.612,13 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 69.429,49 € και το τελικό αποθεματικό είναι  2.315.182,64 € 

 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 197.285.008,42 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.315.182,64 

 

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα 

ληφθεί σχετική απόφαση. 
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ΘΕΜΑ 4o                                                                      Aπόφ. Αρ. 128 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΧΓ2Ω1Ρ-0ΛΙ)  

Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «προμήθεια ποδηλάτων και 

σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων ποδηλάτων και σταθμών» και διάθεση 

πίστωσης. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/13860/05-3-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/13860/5-3-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Προμήθεια για την προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος 

ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

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

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 

πιστώσεων του προϋπολογισμού.  

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

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

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

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από 

το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

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

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

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

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

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, 

του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

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

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση 

συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7135.0005 του 

προϋπολογισμού του 2018. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ποδηλάτων και 

σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων. 
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2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια ποδηλάτων 

και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων» και 

ποσού 70.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

70-7135.0005 

Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την 

επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων 

κοινοχρήστων ποδηλάτων 

70.000 

ΣΥΝΟΛΟ:  70.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας. 

4. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

    (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής 

και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/13860/5-3-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζομένων κοινοχρήστων 

ποδηλάτων» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

3) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 70-7135.0005 με 

τίτλο «Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος 

ενοικιαζομένων κοινοχρήστων ποδηλάτων» προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

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

 

 

ΘΕΜΑ 5o                                                                    Aπόφ. Αρ. 129 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΖ9ΥΩ1Ρ-ΧΞΠ)  

 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  «προμήθεια 

ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων ποδηλάτων και 

σταθμών» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/13860/05-3-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/13860/5-3-2018 μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές  της προμήθειες, ως κατωτέρω: 
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Θέμα : Προμήθεια για την προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος 

ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

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

ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση 

πιστώσεων του προϋπολογισμού.  

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

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

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

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από 

το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

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

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

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

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

«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς 

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, 

του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική 

διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

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

7. Το Π.Δ. 80/2016  «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες». 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση 

συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων.  

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7135.0005 του 

προϋπολογισμού του 2018. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ποδηλάτων και 

σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων. 

2. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια ποδηλάτων 

και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων» και 

ποσού 70.000,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

70-7135.0005 

Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την 

επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων 

κοινοχρήστων ποδηλάτων 

70.000 

ΣΥΝΟΛΟ:  70.000 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας. 
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4. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

    (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής 

και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

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

Επιτροπής, για μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν 

σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/13860/5-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την 

επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων»,  ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ποδηλάτων 

και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων ποδηλάτων για τη 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 70.000,00€ 

(εβδομήντα χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

Η Οικονομική Επιτροπή  

                                                                           

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 

(Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

16. Την με α.α. ……..  Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου. 

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  …………  

18. Τη με αριθμό ……/201.. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ …… , με την οποία 

εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   

Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«…….»  

19. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

18REQ002694017. 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων κοινοχρήστων 

ποδηλάτων. 

                                                    

                                             ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

 

Συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου 

της προμήθειας ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση συστήματος ενοικιαζόμενων 

κοινοχρήστων ποδηλάτων για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ 

(εβδομήντα χιλιάδων ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό 

Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 70-7135.0005 «Προμήθεια ποδηλάτων για την επέκταση δικτύου 

κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» του  Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών με βάση τον Πίνακα του 

Παραρτήματος Β΄.  
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ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α   

34430000-0 Προμήθεια ποδηλάτων 

για την επέκταση 

δικτύου κοινοχρήστων 

ενοικιαζόμενων 

ποδηλάτων 

70-7135.0005 56.451,61 13.548,39 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2018 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την (ημέρα – ημ/νια) 

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2018 και 

ώρα 14:00μ.μ. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 

απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο 

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως 

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση 

ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού 

ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από 

τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η 

Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (περίληψη διακήρυξης), www.diavgeia.gov.gr,  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.rhodes.gr,  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ( ΚΗΜΔΗΣ), 

4. σε τοπική εφημερίδα (περίληψη διακήρυξης).  
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Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες 

της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο 

πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών 

και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού τηλ:22410-77728    , fax:22410-39780, Email: 

nafantenos@gmail.com 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ………/………./……… 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την 

επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων 

ποδηλάτων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 70.000,00€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%
1
 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

mailto:nafantenos@gmail.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 

της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι και 

την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2018 και 

ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/2018 και ώρα 

…..π.μ. στο τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 

του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται 

να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει 

και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
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πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν 

διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το 

δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και 

σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των 

εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 

έκδοση
2
. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

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

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
3
 (Α' 188).  

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

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
4
,  και η 

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

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

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

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«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 το 

έγγραφο». 

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. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                           

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                                 
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

3παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

4 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιέχει τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 

του παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 

αμετάκλητη  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 ).»  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 

ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 

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. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 

Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  



 

 

49 

 

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές 

αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, 

β) σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας, 

γ) αν οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
5 6

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

(Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
7
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A)  ώστε να δηλώνονται από τους 

οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά 

                                                 
5 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

6 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 

πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται 

υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι 

κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 

4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 

7 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  
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πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
8
 και  

υποβάλλεται 
9
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις 

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με 

τα όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

                                                 
8(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν 

υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

9Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς 

οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από 

τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων 

οικονομικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα 

λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 

Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι 

σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από 

αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να 

κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της 

σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, 

ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον 

στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το 

Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη 

και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να 

παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

  

 

10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες των  εντύπων  των   οικονομικών προσφορών    των  ομάδων ( π.χ Α,Β,Γ ) που 

επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές 

υπέρ τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία 

θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», 

θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα 120 ημερών  από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας 

του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την 

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  
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Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" 

και "Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν 

αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός 

από τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της 

προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει 

υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών 

λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) 

των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των 

οικονομικών προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης 

υπηρεσιών) με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών 

των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η 

προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

 

 



 

 

53 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)
11

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
12

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
13

 όπως 

αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 

κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος 

τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η 

δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της 

ως άνω σχετικής ειδοποίησης. 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

12 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 

1). 

13 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως: 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 

στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως: 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το 

καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 

δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 

ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην 

κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
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συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής 

προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την 

προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει 

την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον 

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την 

προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης.  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για 

του υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
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προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο 
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του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ 90 ημέρες από την υπογραφή της εωσότου την ολοκλήρωση της παράδοσης 

του συνόλου των υλικών.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το 

άρθρο 202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
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με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), 

η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

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

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
14

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
15

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση), 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

 

                                                 
14 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για 

την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

15 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
16

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

 

                                                 
16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
17

 η 

οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 

σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 

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

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

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

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Δήμου.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου 

αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση 

δείγματος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν 

πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα 

αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αφορά στην εγκατάσταση και επέκταση του δικτύου ενοικιαζόμενων ποδηλάτων 

καθώς και την προμήθεια νέων ποδηλάτων, που θα δίνει τη δυνατότητα ενοικίασης από -

δυνητικά- περισσότερους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου Ρόδου.   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Το «σύστημα» περιλαμβάνει: 

1. Ειδικούς σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, παρόμοιων με αυτούς του βασικού κορμού, όπου 

θα γίνεται η εγγραφή του χρήστη ως συνδρομητή και η ταυτοποίησή του. Θα παρέχεται η 

δυνατότητα άμεσης εγγραφής στον σταθμό, με χρήση πιστωτικής κάρτας, ενώ θα παρέχονται 

και εναλλακτικές δυνατότητες εγγραφής. Στον σταθμό βρίσκονται κλειδωμένα τα ποδήλατα 

και παρέχεται η τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του χρήστη με σκοπό 

τη χρήση του συστήματος. Ο σταθμός περιλαμβάνει τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων 

σε συγκεκριμένο ύψος από το έδαφος, καθώς και ειδική οθόνη που παρέχει πληροφορίες για 

το σύστημα (διαθεσιμότητα ποδηλάτων, θέσεις σταθμών, χάρτη της πόλης κ.α.). Σημαντική 

είναι η σήμανσή του (οπτική ταυτότητα: λογότυπος, γραφιστική απεικόνιση, εφαρμογές), η 

οποία πρέπει να συνάδει με την πόλη και να είναι παραπλήσια με την υφιστάμενη. Το 

σύστημα σήμερα διαθέτει τέσσερεις βασικούς σταθμούς με 16 θέσεις κλειδώματος ο καθένας 

στις ακόλουθες θέσεις: (Α) πλατεία Δημαρχείου, (Β) Πλατεία Σύμης, (Γ) Πύλη Αγ. 

Αθανασίου (Sant Fransisco), καθώς και (Δ) στην Πλατεία Αγ. Νικολάου. Ο σταθμός που 

αρχικά τοποθετήθηκε στην περιοχή της Ακαδημίας (πεζόδρομος Θέμελη) απομακρύνθηκε 
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λόγω συνεχών βανδαλισμών των ποδηλάτων και θα επανατοποθετηθεί σε μία από τις νέες 

εγκεκριμένες θέσεις. Οι προτεινόμενες νέες θέσεις επέκτασης περιγράφονται παρακάτω. 

2. Ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, τα οποία θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και εμφανώς 

αναγνωρίσιμα. Θα είναι παρόμοιου τύπου με τα υφιστάμενα, θα παρέχουν θέση κλειδώματος 

στο λαιμό συμβατό με τον υφιστάμενο, τη δυνατότητα διαφήμισης και θα είναι σε γραφιστική 

αρμονία με τον σταθμό. Στην παρούσα φάση το σύστημα περιλαμβάνει 50 ποδήλατα και 10 

εφεδρικά, ενώ με την επέκταση θα προστεθούν επιπλέον 16 ποδήλατα, οκτώ σε κάθε νέο 

σταθμό. 

3. Το λογισμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του. Είναι διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου και να 

διαθέτει διεπαφή για επικοινωνία τόσο με τον χρήστη όσο και με τον διαχειριστή του 

(αναφορές βλαβών, εξαγωγή αναφορών). Το λογισμικό θα πρέπει να επικοινωνεί και να 

συνεργάζεται με το υφιστάμενο ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα του συστήματος από τον 

χρήστη.  

 

 

 

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

 
Εικ. 01. Ενδεικτικά – Σταθμός και ποδήλατα σε άλλες χώρες. 
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Εικ. 02. Υφιστάμενος βασικός σταθμός (Α) στην πλατεία Δημαρχείου. 

 

 
Εικ. 03. Υφιστάμενος βασικός σταθμός (Β) στην πλατεία Σύμης. 

 
Εικ. 04. Ο Σταθμός στον πεζόδρομο Θέμελη που απομακρύνθηκε λόγω συνεχών βανδαλισμών. 
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Εικ. 05. Υφιστάμενος βασικός σταθμός (Γ) στην Πύλη Αγ. Αθανασίου  

(Saint Fransisco) της Μεσαιωνικής Πόλης. 

 
Εικ. 06. Υφιστάμενος βασικός σταθμός (Δ) στην πλατεία Αγίου Νικολάου. 

 

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το σύστημα αποτελείται σήμερα από 50 ποδήλατα και 4 σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων, οι 

οποίοι περιλαμβάνουν εξηντατέσσερις (64) θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων. Η μελέτη επέκτασης 
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προβλέπει την εγκατάσταση δύο (2) νέων σταθμών, σε ορισμένες από τις θέσεις που προτείνονται, 

ενώ θα  επανεγκατασταθεί και ο σταθμός που απομακρύνθηκε από την Ακαδημία (πεζόδρομος 

Θέμελη). Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά 

τους σε κάθε σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας (να υπάρχουν κενές θέσεις όταν κάποιος 

επιστρέφει το ποδήλατο), ενώ και ο αριθμός των ποδηλάτων θα αυξηθεί με 16 νέα. Εάν κάποιος 

σταθμός είναι πλήρης ή με ελάχιστα ποδήλατα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του συστήματος φροντίζει 

τη διαθεσιμότητα τόσο ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος σε κάθε σταθμό. Για 

τον λόγο αυτό το σύστημα, εφόσον υπάρχει ανάγκη αναδιανομής των ποδηλάτων, αποστέλλει με 

αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα του υπευθύνου λειτουργίας. 

Ο Δήμος διαθέτει δέκα επιπλέον ποδήλατα, τα οποία είναι εφεδρικά και αντικαθιστούν άλλα που 

επισκευάζονται, έχουν βανδαλιστεί ή κλαπεί. Οι χρήστες μπορούν να παραλαμβάνουν ποδήλατα 

από τους σταθμούς, αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησής τους και, εν συνεχεία, 

μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους να τα επιστρέφουν σε αυτούς.  

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς χρήστες (δημότες, 

φοιτητές και τακτικούς επισκέπτες) όσο και «έκτακτους» (τουρίστες), μέσω αναγνώστη πιστωτικών 

καρτών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης ταυτοποιείται πριν χρησιμοποιήσει το σύστημα, ενώ θα είναι 

δυνατή η αυτόματη εκκαθάριση συναλλαγών. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχονται από την οθόνη 

του συστήματος σαφείς και αναλυτικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση του συστήματος ή και 

εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής. 

 
  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Ανάλογα με την αποδοχή, το εύρος και τη συχνότητα χρήσης του συστήματος, ο Δήμος είναι 

δυνατόν να αποφασίσει την περεταίρω επέκτασή του με περισσότερους σταθμούς και ποδήλατα, 

όπως πραγματοποιεί στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο οι σταθμοί όσο και τα 

ποδήλατα που θα επιλεγούν για την επέκταση θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με το υφιστάμενο 

σύστημα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν όλους του σταθμούς με οποιοδήποτε 

ποδήλατο και αν επιλέξουν. Επίσης, οι πλέον των τριών θέσεις που προτείνονται αφορούν σε 

περίπτωση μετεγκατάστασης, εφόσον αποδειχθεί στην πράξη ότι οι νέες θέσεις (που προτείνονται σε 

συνεργασία της αναδόχου εταιρείας (που λειτουργεί το σύστημα), της Δ/νσης και της Δημοτικής 

Αρχής) δεν παρουσιάσουν την αναμενόμενη ανταπόκριση από το κοινό. Οι προτεινόμενες νέες 

θέσεις επέκτασης όπως φαίνεται και στο χάρτη και τις φωτογραφίες που ακολουθούν βρίσκονται 

στις ακόλουθες θέσεις: (1) Ενυδρείο, (2) Πανεπιστήμιο, (3) Δ.Ο.Υ., (4) Μεγ. Κωνσταντίνου 

(«Σπανός»), (5) Μητρόπολη, (6) 7 Βαγιές. Ο προμηθευτής πρέπει να διασφαλίζει ρητά, σε 

προκαθορισμένες τιμές που θα οριστούν με την αρχική προσφορά και θα αναπροσαρμόζονται με 

συγκεκριμένο τρόπο σε βάθος χρόνου, τη δυνατότητα προμήθειας όλων των υλικών και υπηρεσιών 

που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη επέκτασή του και την ομαλή λειτουργία μαζί με το 

υφιστάμενο σύστημα.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά που συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ενδ. τύπου ISO 9001-2015 για το «σχεδιασμό και την κατασκευή 

συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων», καθώς και  με τα απαιτούμενα πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ενδ. τύπου 14001 ή ισοδύναμων, ή των αντίστοιχων επικαιροποιημένων εφόσον 

υφίστανται. 
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1. Θέσεις σταθμών 

 

Βασικές θέσεις σταθμών: (Α) Δημαρχείο, (Β) Πλ. Σύμης, (Γ) Πύλη Αγ. Αθανασίου (Sant Fransisco), (Δ) 

Πλ. Αγ. Νικολάου. Νέες θέσεις: (1) Ενυδρείο, (2) Πανεπιστήμιο, (3) Δ.Ο.Υ., (4) Μεγ. Κωνσταντίνου 

(«Σπανός»), (5) Μητρόπολη, (6) Επτά Βαγιές. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
A.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

A.1. Ποδήλατα 

Τα ποδήλατα του συστήματος πρέπει να έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τα ήδη υφιστάμενα ποδήλατα 

και να μπορούν απρόσκοπτα να χρησιμοποιηθούν τόσο στους νέους όσο και στους υφιστάμενους σταθμούς 

του συστήματος χωρίς πρόβλημα ή ιδιαιτερότητα στην αντιμετώπιση από την πλευρά του χρήστη. 

Συγκεκριμένα: 

 Να είναι ειδικά σχεδιασμένα, για χρήση στο σύστημα αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, εμφανώς 

αναγνωρίσιμα, με χαρακτηριστικό χρώμα σύμφωνο με την ταυτότητα του συστήματος. 

 Να διαθέτουν τροχούς τουλάχιστον 26”.  

 Να έχουν αντιβανδαλιστική και αντικλεπτική προστασία για τους τροχούς, που δεν επιτρέπει την 

απόσπασή τους χωρίς ειδικά εργαλεία. 

 Να διαθέτουν χώρο που μπορεί να παρασχεθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. 

 Να είναι εύκολα στη χρήση από αμφότερα τα φύλα. 

 Να έχουν πλαίσιο από αλουμίνιο για μείωση του βάρους και αντισκωριακή προστασία, αλλά και να 

μπορούν να φέρουν το διακριτικό χρώμα και άλλα σήματα που θα επιλέξει ο Δήμος. 

 Χρήση αλουμινίου ή ανοξείδωτων υλικών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (ζάντες, ακτίνες, ντίζα 

σέλας, τιμόνι, μπουλόνια τροχών). Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει 

να διευκρινίσει ποια εξαρτήματα δεν είναι ανοξείδωτα. 

 Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας κλαταρίσματος του ελαστικού. 

 Χρήση μπουλονιών με ειδικό αντικλεπτικό σχεδιασμό (να μην ανοίγουν με συνηθισμένο κλειδί). 

 Σέλα από ανατομικό ανθεκτικό υλικό, μη αποσπώμενη, με σύστημα ρύθμισης του ύψους. 

 Μη αποσπώμενα φώτα και ανακλαστήρες εμπρός και πίσω. 

 Πετάλια με ανακλαστήρες. 

 Λασπωτήρες-φτερά εμπρός και πίσω. 

 Ειδικό αντικλεπτικό μηχανισμό ασφάλισης στο σταθμό, σε συγκεκριμένο ύψος και συμβατό με τους 

υφιστάμενους σταθμούς. 

 Κουδούνι, κατά το δυνατόν ανθεκτικό σε βανδαλισμούς. 

 Αυτόνομη στήριξη. 

 Διασφαλισμένη διαθεσιμότητα ώστε να μπορεί ο Δήμος να προμηθευτεί περισσότερα ίδια ποδήλατα 

τουλάχιστον την επόμενη 10ετία. 

 Σε εμφανές σημείο του Ποδηλάτου θα πρέπει να υπάρχει προτροπή για χρήση κράνους και όλων 

των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την υπηρεσία 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 

Τα ποδήλατα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που καλύπτει αστοχία υλικών, 

διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών για τον σκελετό και 2 ετών για τα ανταλλακτικά από την ημερομηνία 

παράδοσης. Ο σκελετός των ποδηλάτων θα διαθέτει εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 5 

ετών. 

A.2. Σταθμοί Πληροφόρησης και Ενοικίασης 

Στους σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες τόσο για το σύστημα 

(γεωγραφική θέση των σταθμών, διαθέσιμα ποδήλατα, οδηγίες και όροι χρήσης) όσο και άλλες γενικότερες. 

Οι σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ανεξάρτητα με το ωράριο που 

περιγράφηκε παραπάνω (7:00-23:00). 
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Οι σταθμοί επίσης θα διαθέτουν: 

 Πάνελ (infokiosk) με οθόνη αφής (touch screen) κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους, με 

αντιβανδαλιστική προστασία και σκίαστρο.  

 Ενεργειακή αυτονομία. 

 Παρουσίαση πληροφοριών (πληροφοριακός χάρτης της πόλης του Ρόδου με τα σημεία των 

σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων ανά σταθμό, οδηγίες λειτουργίας, όρους χρήσης του 

συστήματος). 

 Δυνατότητα άμεσης εγγραφής και χρήσης του συστήματος.  

 Ειδικό μηχανισμό ξεκλειδώματος ανά θέση κλειδώματος του ποδηλάτου μετά την ταυτοποίηση του 

χρήστη.  

 Μηχανισμό αξιόπιστης και ασφαλούς ταυτοποίησης για την πρόσβαση του χρήστη με κωδικούς 

πρόσβασης ή κάρτα μέλους και συνθηματικό και πιστοποιημένο και ασφαλή αναγνώστη πιστωτικών 

καρτών. 

 Εύληπτη επιβεβαίωση της επιτυχούς ή μη χρήσης του συστήματος μετά το κλείδωμα του ποδηλάτου 

από το χρήστη. 

 Ο μηχανισμός κλειδώματος θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου και απαραβίαστος σε προσπάθεια 

βανδαλισμού του χωρίς ειδικά εργαλεία. 

 Θέσεις κλειδώματος (τουλάχιστον δεκαέξι ανά Σταθμό) 

 Δυνατότητα «φιλοξενίας» περισσότερων θέσεων κλειδώματος ποδηλάτων ανά σταθμό κατόπιν 

αίτησης του Δήμου.  

 Οι υπηρεσίες που προσφέρει να παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες για τουλάχιστον τέσσερις 

ώρες ύστερα από πιθανή διακοπή ρεύματος ή απώλεια της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. 

 Αντιβανδαλιστική προστασία, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και η προστασία του 

συστήματος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει να αναφέρει 

αναλυτικά τα συγκεκριμένα αντιβανδαλιστικά χαρακτηριστικά που θα διαθέτει η οθόνη, το 

πληκτρολόγιο, ο σταθμός, η κλειδαριά του ποδηλάτου.  

 Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 5 ετών για όλα τα μέρη του σταθμού και 

αναλυτική περιγραφή. Τα ηλεκτρονικά μέρη θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας αλλά και αντοχής στις καιρικές συνθήκες (ήλιος-βροχή). 

 Σε εμφανές σημείο του σταθμού να υπάρχει προτροπή για χρήση κράνους  και όλων των 

ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας με την υπηρεσία 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 

A.3. Λειτουργικό Σύστημα 

Η υφιστάμενη εφαρμογή είναι διαδικτυακή και εξυπηρετείται από τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα 

αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι νέοι σταθμοί και τα ποδήλατα να διαχειρίζονται μέσω μιας 

εφαρμογής. Η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από το Δήμο Ρόδου. 

Η υφιστάμενη εφαρμογή έχει δύο διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης: 

Διαχειριστής (Λογισμικό Διαχείρισης) 

Είναι το κεντρικό σύστημα από όπου διατίθενται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στους σταθμούς 

και μέσω του οποίου διενεργείται ο κεντρικός έλεγχος και η διαχείριση του συστήματος. Σήμερα η 

διαχείριση γίνεται από ανάδοχο εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την συντήρηση και λειτουργία του 

Συστήματος για την τριετία 2016-2018. Η διαχείριση θα αφορά σε όλους τους σταθμούς, παλαιούς και νέους 

με απόλυτη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους. 

Χρήστες (Εφαρμογή Διεπαφής Τελικών Χρηστών) 

Είναι η διεπαφή μέσω της οποίας οι χρήστες λαμβάνουν πληροφορίες για το σύστημα (τοποθεσία 

σταθμών, διαθεσιμότητα ποδηλάτων, εγγραφή, χρεώσεις κ.λπ.) και αλληλεπιδρούν με αυτό. Η εφαρμογή για 

τους χρήστες είναι προσπελάσιμη και μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου Ρόδου. Οι σταθμοί και τα 

ποδήλατα θα πρέπει να είναι ορατά από τους χρήστες μέσω της υφιστάμενης διεπαφής. Ο χρήστης θα πρέπει 

να έχει ενιαία αντίληψη του συστήματος χωρίς κανένα διαχωρισμό μεταξύ παλαιών και νέων σταθμών. 
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A.3.1. Λογισμικό Διαχείρισης 

Οι βασικές αρχές του λογισμικού διαχείρισης είναι η διαλειτουργικότητα και η συντηρησιμότητα.  

 Όρος Διαλειτουργικότητας. Απαιτείται το λογισμικό των σταθμών ποδηλάτων αλλά και του 

κέντρου διαχείρισης να έχει ανοικτές και καλά τεκμηριωμένες διεπαφές ώστε να είναι δυνατή η 

διαλειτουργία του τόσο με άλλα συστήματα όσο και με άλλα κέντρα διαχείρισης σταθμών 

ποδηλάτων. Συγκεκριμένα, η διεπαφή παρακολούθησης και ελέγχου μεταξύ των σταθμών 

ποδηλάτων και του κέντρου διαχείρισης θα πρέπει να είναι βασισμένη σε ανοικτές τεχνολογίες και 

να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Επιπλέον, το κέντρο διαχείρισης θα πρέπει να δημοσιεύει καλά 

τεκμηριωμένες διεπαφές σε προτυποποιημένες τεχνολογίες του διαδικτύου (πχ. Web Services) 

τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη πλήρους διαλειτουργικότητας του συστήματος με κέντρα 

διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς τον 

τρόπο κάλυψης του συγκεκριμένου όρου. 

 Όρος Συντηρησιμότητας. Συντηρησιμότητα (maintainability) είναι το σύνολο των 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την προσπάθεια που απαιτείται για να ενσωματωθούν 

τροποποιήσεις στις απαιτήσεις και να υλοποιηθούν αλλαγές στο λογισμικό. Για την κάλυψη του 

συγκεκριμένου όρου θα πρέπει ολόκληρο το λογισμικό του κέντρου διαχείρισης, παρακολούθησης 

και ελέγχου των σταθμών των ποδηλάτων και των χρηστών αυτού να είναι λογισμικό ανοικτού 

κώδικα αδειοδοτημένο με GNU General Public License. Θα πρέπει να είναι έχει το σύνολο του 

κώδικα διαθέσιμο για download από το internet και κάθε τροποποίηση του κώδικα που θα γίνει θα 

πρέπει να δοθεί στο Δήμο. 

 

Σημειώνεται ότι το Λογισμικό Διαχείρισης πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο την ακόλουθη λειτουργικότητα: 

 Να είναι προσπελάσιμο μέσω κοινού διαφυλλιστή ιστοσελίδων. 

 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα μεταβολής των χρεώσεων, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική 

που θα εγκρίνει ο Δήμος. 

 Να παρέχει στον διαχειριστή του Συστήματος, σε real time, πληροφορίες αναφορικά με την καλή 

λειτουργία του Συστήματος και τη διαθεσιμότητα των Ποδηλάτων σε κάθε Σταθμό. 

 Να υποστηρίζει μηχανισμό αυτόματων ειδοποιήσεων σε κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail, για 

συγκεκριμένα συμβάντα (π.χ. πολύ λίγα Ποδήλατα στο Σταθμό, διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α.). 

 Να δημιουργεί αυτόματα αλλά και με χειροκίνητο τρόπο αναφορές με τη χρήση της ημέρας, 

αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα αποκλεισμού και άρσης αυτού σε συγκεκριμένους χρήστες (π.χ. όσων 

δεν έκαναν σωστή χρήση του Συστήματος). 

 Να μπορεί να προσαρμοστεί εικαστικά στην ταυτότητα του Δήμου. 

 Να αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις επισκευές/ διορθώσεις που πρέπει να 

γίνουν. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα ο διαχειριστής του Συστήματος να προβάλει προσωποποιημένα 

μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία θα εμφανίζονται σε κάποιον-ους Σταθμό-ους. Π.χ. 

«Όποιος χρήστης πάρει ένα Ποδήλατο από αυτό στο Σταθμό και το πάει στο Σταθμό Χ θα έχει την 

Υ πριμοδότηση». 

 Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να ξεκλειδώνει εξ αποστάσεως ένα Ποδήλατο. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να θέτει κάποιον Σταθμό εκτός λειτουργίας. 

 

Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του Συστήματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

Ταυτότητα του Συστήματος (ανάρτηση λογότυπων, χρωματική παλέτα κ.λπ.). Ο Δήμος Ρόδου είναι 

υπεύθυνος για την παροχή του API (Application Protocol Interface) της υφιστάμενης πλατφόρμας στον 

Ανάδοχο. 

B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Β.1. Εγγραφή στο σύστημα - Συνδρομή 

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα για την ενοικίαση κοινόχρηστων ποδηλάτων από –δυνητικά- 

όλους τους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου Ρόδου. Κατά την εγγραφή θα δίνεται στον χρήστη η 

δυνατότητα επιλογής της διάρκειας της συνδρομής (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια ή άλλης 
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διάρκειας). Το αποτέλεσμα της εγγραφής είναι η δυνατότητα χρήσης του συστήματος μέσω κάποιας 

αξιόπιστης και ασφαλούς μεθόδου ταυτοποίησης (συνθηματικά, κάρτα μέλους ή άλλος). 

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο καθημερινά, από τις 7:00 ως τις 23:00 και πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα εγγραφής τόσο μέσω ιντερνέτ όσο και μέσω έντυπης αίτησης. Ανάλογα με την περίπτωση 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

Β.1.1 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις 

Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μέσω Διαδικτύου ή από την ειδική οθόνη του 

σταθμού και ενημερώνεται τόσο για τα βασικά στοιχεία του συστήματος (τοποθεσία σταθμών, χρεώσεις 

κ.λπ.) όσο και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικό 

συμβόλαιο Όρων Χρήσης του συστήματος.  

Εάν ο χρήστης το κάνει αποδεκτό, του ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία και αριθμός 

πιστωτικής κάρτας, η οποία θα χρεώνεται αναλόγως με τη χρήση. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του 

και η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παροχή από το σύστημα του μοναδικού συνθηματικού του. 

Η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να μπορεί να γίνει και 

από τους σταθμούς ποδηλάτων. Για αυτό το λόγο οι σταθμοί θα πρέπει να περιέχουν οθόνη αφής, 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και πιστοποιημένο αναγνώστη πιστωτικών καρτών, ώστε να επιταχύνεται η 

διαδικασία επιτόπου εγγραφής. 

Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του ως συνδρομητή, 

οφείλει να καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ως εγγύηση σε κάποιο από τα προκαθορισμένα σημεία 

(γραφείο Δήμου, ΚΕΠ ή/και άλλο) ή μέσω κατάθεσης σε τράπεζα και μέσω του διαδικτυακού τόπου, όπου η 

εγγραφή ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω (με την παροχή μοναδικού συνθηματικού) και με τη 

βοήθεια που προσφέρει ο διαχειριστής. 

 

Β.1.2 Έντυπες Αιτήσεις 

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μόνο που την 

αναλαμβάνει κάποιος υπάλληλος του Δήμου αντί του χρήστη. Ο χρήστης πηγαίνει σε προκαθορισμένα 

σημεία (γραφείο Δήμου, ΚΕΠ ή/και άλλο) όπου συμπληρώνει και υπογράφει την αίτηση.  

 

Β.2. Εγγύηση Χρήσης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η λειτουργία του συστήματος μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για το 

Δήμο, γι’ αυτό και η λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να χρηματοδοτείται. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που 

παρέχονται μπορεί να είναι δωρεάν (ίσως για την πρώτη μισή ώρα χρήσης), αλλά είναι απαραίτητο ο Δήμος 

να έχει τη δυνατότητα να χρεώνει τον χρήστη, σε περίπτωση: 

 Παρατεταμένης χρήσης (π.χ. άνω της μισής ώρας). 

 Πρόκλησης σημαντικής φθοράς στο ποδήλατο. 

 Κλοπής του ποδηλάτου. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιστρέψει το ποδήλατο εντός 24 ωρών και δεν ειδοποιήσει 

σχετικά για τους λόγους που τον εμποδίζουν, τότε το ποσό της εγγύησης χρεώνεται. 

Το λογισμικό του Συστήματος θα είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο ως προς τον τρόπο χρέωσης, 

επιτρέποντας σταθερές αλλά και κλιμακούμενες χρεώσεις ανάλογα με τον χρόνο χρήσης. Επίσης, θα είναι 

δυνατός ο καθορισμός διαφορετικής τιμολογιακής πολιτικής για διαφορετικές ομάδες χρηστών. Η 

τιμολογιακή πολιτική θα καθοριστεί από τον Δήμο Ρόδου. 

Το ανωτέρω επιτυγχάνεται είτε με την ύπαρξη πιστωτικής κάρτας από την πλευρά του χρήστη 

είτε –σε περίπτωση μη κατοχής πιστωτικής κάρτας- με την καταβολή εγγύησης στα σημεία 

όπου γίνεται η υποδοχή των εντύπων αιτήσεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η τιμολογιακή 

πολιτική που θα ακολουθεί ο Δήμος θα καθορίζεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου και το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σ’ αυτήν. 

Αναλυτικότερα: 

Β.2.1 Πιστωτική Κάρτα 

Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση (ηλεκτρονική ή μη), δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του 

κάρτας και η εγγραφή ολοκληρώνεται. Κάθε φορά που ο χρήστης παραλαμβάνει ένα κοινόχρηστο 

ποδήλατο, δεσμεύεται από την πιστωτική κάρτα ποσό ίσο με την Εγγύηση Χρήσης. Κάθε φορά που το 

ποδήλατο επιστρέφεται, το ποσό αυτό αποδεσμεύεται.  
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Εάν ο χρήστης κατέχει πιστωτική κάρτα, μπορεί να ξεκινήσει τη χρήση του συστήματος κατευθείαν 

στο σταθμό, χωρίς την παρουσία του σε κάποιο από τα σημεία υποδοχής των αιτήσεων, χρησιμοποιώντας ως 

τρόπο ταυτοποίησης τα συνθηματικά που θα του παράσχει άμεσα το σύστημα (κωδικό πρόσβασης και 

συνθηματικό). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία μέσω του διαδικτυακού 

τόπου. 

Β.2.2 Χωρίς Πιστωτική Κάρτα 

Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση (ηλεκτρονική ή μη) και η εγγραφή ολοκληρώνεται σε κάποιο 

από τα σημεία υποδοχής αιτήσεων, αφού ο χρήστης καταβάλει την προκαθορισμένη χρηματική εγγύηση. Ο 

χρήστης μπορεί να αξιώσει να του επιστραφεί το ποσό της χρηματικής εγγύησης, εάν δεν επιθυμεί πλέον να 

χρησιμοποιεί το σύστημα, οπότε και απεγγράφεται αυτόματα από συνδρομητής του και δεν του επιτρέπεται 

πλέον η χρήση. 

Β.3. Χρήση 

Ο χρήστης πηγαίνει στο σταθμό, ταυτοποιείται και επιτρέπει στον χρήστη να ξεκλειδώσει το πρώτο 

διαθέσιμο ποδήλατο ή κάποιο άλλο από τα υπόλοιπα διαθέσιμα ποδήλατα του σταθμού. Το σύστημα θα 

πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να αυτοεξυπηρετείται, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου 

παράγοντα, εύκολα και γρήγορα. 

Σε περίπτωση βλάβης ο χρήστης ενημερώνει το σύστημα από τη σχετική οθόνη που βρίσκεται στο 

σταθμό. Σε περίπτωση βλάβης, κλοπής ή άλλου συμβάντος που δεν του επιτρέπει να επιστρέψει το 

ποδήλατο στο σταθμό, ο χρήστης ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα λειτουργίας του συστήματος και 

εκείνος επιλαμβάνεται αναλόγως. 

Το σύστημα πρέπει να γνωρίζει ποιο ποδήλατο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης. Έτσι, κατά την 

επιστροφή και απόθεση του ποδηλάτου στο σταθμό, το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα και ο χρήστης 

δεν θα χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ξανά ή να προβεί σε ενέργειες που θα καθιστούν τη διαδικασία 

δυσλειτουργική και πολύπλοκη. 

 

Β.4. «Ταυτότητα» του συστήματος 

Στόχος της ταυτότητας είναι η άμεση αναγνωρισιμότητα των συστατικών του συστήματος (σταθμοί 

– ποδήλατα – εφαρμογή), η δυνατότητα να παραπέμπει άμεσα στην πόλη της Ρόδου και η αποτελεσματική 

ενσωμάτωση στο περιβάλλον. 

Ο προμηθευτής θα εφαρμόσει την ταυτότητα του υφιστάμενου συστήματος στους νέους σταθμούς 

και τα ποδήλατα, όπως αυτός έχει εγκριθεί και κατασκευαστεί στην πρώτη φάση εγκατάστασης του. Ο 

προμηθευτής θα πρέπει να έχει στενή και άμεση συνεργασία με τους επιβλέποντες που θα οριστούν από το 

Δήμο Ρόδου. Σε περίπτωση που τα υφιστάμενα σχέδια πρέπει να αλλάξουν, ο ανάδοχος θα υποβάλλει 

εγγράφως το φάκελο της πρότασης με όλο το φάσμα των εφαρμογών που περιγράφηκαν παραπάνω, σε 

πλήρη, λεπτομερή και ευνόητα σχέδια, εκτυπωμένα σε κατάλληλη κλίμακα (1:1-1:5) και σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η επίβλεψη θα αποφανθεί γραπτώς επί των συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με την εικόνα – 

σήμανση του συστήματος το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών. Ο προμηθευτής θα προβαίνει στις 

απαραίτητες διορθώσεις και θα επανέρχεται το αργότερο εντός 15 ημερών και θα ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία. Ολόκληρο το σύστημα ποδηλάτων και σταθμών θα πρέπει να διαθέτει ενιαία ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υλοποίησή της ταυτότητας του συστήματος (εκτυπώσεις, βαψίματα 

κ.λπ.). 

 

 

Γ.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Γ.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά και εγκατάσταση των σταθμών και τον 

καθαρισμό των χώρων μετά το πέρας των σχετικών εργασιών. Ο Δήμος Ρόδου είναι υπεύθυνος για τη 

διάθεση των χώρων όπου θα εγκατασταθούν οι σταθμοί. Ο Δήμος θα εξασφαλίσει για τον προμηθευτή όλες 

τις σχετικές άδειες για τις απαραίτητες εργασίες, οι οποίες θα αναληφθούν από τον προμηθευτή σε χρόνο 

που θα συμφωνηθεί. Ο προμηθευτής θα υποβάλει στον Δήμο κατάλογο με όλες τις απαραίτητες εργασίες 



   

 

 

P
ag

e8
2

 

σύμφωνα με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες 

μέχρι την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το σύστημα θα πρέπει να έχει παραδοθεί έτοιμο για 

λειτουργία το αργότερο εντός τριών μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Γ.2. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος –εκτός από την προμήθεια του προαναφερόμενου εξοπλισμού- και 

για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια από την εκκίνηση 

λειτουργίας του. Οι υπηρεσίες συντήρησης θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα υλικών και υπηρεσιών για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια, ανεξάρτητα από τον φορέα 

που θα αναλάβει τη λειτουργία του συστήματος. Αναλυτικά: 

Γ.2.1. ΣΤΑΘΜΟΙ 

 Ο προμηθευτής θα διαθέτει κατόπιν αίτησης του Δήμου Ρόδου όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για 

την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των σταθμών. Ενδεικτικά αναφέρονται: οθόνη, μηχανισμός 

κλειδώματος κ.λπ. Ο προμηθευτής θα υποβάλει πλήρη κατάλογο των απαραίτητων ανταλλακτικών με τις 

αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές σε βάθος χρόνου δεκαετίας. 

Γ.2.2. ΠΟΔΗΛΑΤΑ 

 Ο προμηθευτής θα διαθέτει κατόπιν αίτησης του Δήμου Ρόδου όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για 

την εύρυθμη λειτουργία των ποδηλάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται: ελαστικά, αλυσίδες, συρματόσχοινα κλπ. 

Ο προμηθευτής θα υποβάλει πλήρη κατάλογο των απαραίτητων ανταλλακτικών με τις αντίστοιχες 

προσφερόμενες τιμές σε βάθος χρόνου δεκαετίας. 

Γ.2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του συστήματος σύμφωνα με το υφιστάμενο 

και τη διαμόρφωση των εξυπηρετήσεων έως και την τελική διάθεση των σταθμών προς τους χρήστες χωρίς 

προβλήματα, με τον τρόπο που ισχύει σήμερα. 

 Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την παροχή κάθε απαιτούμενης πληροφορίας και επιπλέον 

εκπαίδευσης σε στελέχη του Δήμου Ρόδου ή του φορέα λειτουργίας του συστήματος που είναι 

επιφορτισμένοι με τη λειτουργία του συστήματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να ενημερώσει εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών τον Δήμο σχετικά με το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για τη διάθεση της νέας 

λειτουργικότητας. Θεμιτό είναι οι εργασίες να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημα να μην τεθεί εκτός 

λειτουργίας για περισσότερο από 6 ώρες. Σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο, ο προμηθευτής θα 

προβεί σε ενημέρωση του κοινού μέσω των οθονών των υφιστάμενων σταθμών. 

Γ.3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Ο προμηθευτής δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος. Οφείλει όμως να παραδώσει 

τα ποδήλατα ενταγμένα στο υφιστάμενο σύστημα και έτοιμα για χρήση. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να 

επιληφθεί των κατωτέρω: 

Γ.3.1.  Ασφάλεια λειτουργίας 

 Στο συμβόλαιο χρήσης που θα υπογράφει ο συνδρομητής θα αναφέρεται ότι αναλαμβάνει την 

πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει με το ποδήλατο ή πάθει ο ίδιος. Στην περίπτωση όμως που 

παθών δεν καλυφθεί από τον χρήστη αναμένεται να αναζητήσει ευθύνη από τον ιδιοκτήτη του ποδηλάτου, 

δηλ. το Δήμο. 

Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής θα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη του συστήματος για τουλάχιστον 

ένα έτος από την εκκίνηση λειτουργίας του. Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχεται ασφάλιση των 

ποδηλάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο της κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη προς 

τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου από τη 

χρήση του ποδηλάτου. Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 30.000 €, ενώ για υλικές 

ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €.  

Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική προσφορά αναλυτικά τις καλύψεις που θα 

παρέχει. 
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Γ.3.2.  Άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης 

 Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης για τα 16 νέα 

ποδήλατα, τουλάχιστον για ένα έτος, ώστε τα ποδήλατα να είναι έτοιμα προς χρήση από το υφιστάμενο 

σύστημα και τους νέους σταθμούς (επέκταση και μετεγκατάσταση). 

Γ.3.3.  Εγγύηση λειτουργίας 

 Τέλος ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει την εγγύηση καλής λειτουργίας των υφιστάμενων 

σταθμών, τόσο των συμβατικών όσο και των ηλεκτρονικών του μερών (αναγνώστης καρτών με 

πιστοποιημένο πληκτρολόγιο, οθόνη, κλειδαριά, τροφοδοτικό, modem, υπολογιστής). Η τεχνική υποστήριξη 

προσφέρεται στους νέους σταθμούς από την εγγύηση αγοράς. Στα υφιστάμενα προϊόντα (εξοπλισμό και 

λογισμικό) είναι απαραίτητη η επέκτασή της, ώστε να καλυφθεί κάθε βλάβη ή ανωμαλία (πρόβλημα 

hardware, συμβατότητας, διαλειτουργικότητας ή κακή λειτουργία) οφειλομένη στην ποιότητα των μερών 

του εξοπλισμού ή του λογισμικού. 

 

Άρθρο 2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ευρώ) 

 Εξοπλισμός συστήματος     

1 Ποδήλατο τεμ. 16 410,00 6.560,00 

2 

Εξοπλισμός σταθμού (οθόνη, υπολογιστής, 

ups,modem, αναγνώστη πιστωτικών 

καρτών κλπ) με 16 θέσεις στάθμευσης 

έκαστος και εργασίες εγκατάστασης 

τεμ. 2 20.000,00 40.000,00 

3 

Άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης και 

Ασφάλιστρα Συστήματος (Ποδήλατα έναντι 

Αστικής Ευθύνης) 

Ποδήλατο/έτος 16 85,00 1.360,00 

4 Υλοποίηση εικαστικής ταυτότητας Κατ’αποκοπή 1 1000,00 1.000,00 

5 Προσαρμογή εφαρμογής διαχείρισης  Κατ’αποκοπή 1 531,61 531,61 

6 
Εγγύηση λειτουργίας υφιστάμενου 

συστήματος & επισκευές 
έτος 1  7.000,00 

 Σύνολο προμήθειας χωρίς ΦΠΑ    56.451,61 

 Φ.Π.Α. 24%    13.548,39 

 Σύνολο προμήθειας    70.000,00 

                                        

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./201..) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 

……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “ Προμήθεια ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση 

δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 

                                              

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/201..) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας «Προμήθειας ποδηλάτων και σταθμών για την επέκταση δικτύου 

κοινοχρήστων ενοικιαζόμενων ποδηλάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  

Στη Ρόδο, την  …../…../2017 οι υπογεγραμμένοι: 

1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου  που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 157/2018 του 

Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου ο/η 

2. κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την επωνυμία 

«.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), 

Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ...................... και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο 
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εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό 

του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον ανάδοχο 

«.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 

προμήθεια …………………………………………. (Διακήρυξη ………), και στην τιμή της οικονομικής του 

προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των ……………….. άνευ ΦΠΑ. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος 

να εξαντλήσει το ανωτέρω ποσό. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες των Υπηρεσιών του. H χρονική 

διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και οι παρακάτω τιμές θα παραμείνουν σταθερές. 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ευρώ) 

 Εξοπλισμός συστήματος     

1 Ποδήλατο τεμ. 16   

2 

Εξοπλισμός σταθμού (οθόνη, υπολογιστής, 

ups,modem, αναγνώστη πιστωτικών 

καρτών κλπ) με 16 θέσεις στάθμευσης 

έκαστος και εργασίες εγκατάστασης 

τεμ. 2   

3 

Άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης και 

Ασφάλιστρα Συστήματος (Ποδήλατα 

έναντι Αστικής Ευθύνης) 

Ποδήλατο/έτος 16   

4 Υλοποίηση εικαστικής ταυτότητας Κατ’αποκοπή 1   

5 Προσαρμογή εφαρμογής διαχείρισης  Κατ’αποκοπή 1   

6 
Εγγύηση λειτουργίας υφιστάμενου 

συστήματος & επισκευές 
έτος 1   

 Σύνολο προμήθειας χωρίς ΦΠΑ     

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο προμήθειας     

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στο χώρο εγκατάστασης τους που θα υποδυκνείεται 

κάθε φορά κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο Τμήμα 

Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα 

γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η 

συγκεκριμένη προμήθεια (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

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

την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
18

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
19

.Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να 

παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

                                                 
18 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

19 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον 

τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, που 

συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως εκπρόσωπο 

του τον κ. ………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της 

Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του συνόλου των 

υπό προμήθεια ειδών, και η διάρκεια της ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της και μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι 

πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 

για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

                                    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε ΄» 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ευρώ) 

 Εξοπλισμός συστήματος     

1 Ποδήλατο τεμ. 16   

2 

Εξοπλισμός σταθμού (οθόνη, υπολογιστής, 

ups,modem, αναγνώστη πιστωτικών 

καρτών κλπ) με 16 θέσεις στάθμευσης 

έκαστος και εργασίες εγκατάστασης 

τεμ. 2   
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3 

Άδεια χρήσης λογισμικού διαχείρισης και 

Ασφάλιστρα Συστήματος (Ποδήλατα 

έναντι Αστικής Ευθύνης) 

Ποδήλατο/έτος 16   

4 Υλοποίηση εικαστικής ταυτότητας Κατ’αποκοπή 1   

5 Προσαρμογή εφαρμογής διαχείρισης  Κατ’αποκοπή 1   

6 
Εγγύηση λειτουργίας υφιστάμενου 

συστήματος & επισκευές 
έτος 1   

 Σύνολο προμήθειας χωρίς ΦΠΑ     

 Φ.Π.Α. 24%     

 Σύνολο προμήθειας     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄» 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Δήμος Ρόδου] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Καποδιστρίου 3-5, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Νικόλαος Αφαντενός] 

- Τηλέφωνο: [22410-77728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[34430000-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [OXI] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 
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Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

[] Ναι [] Όχι 
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κοινού με άλλους
v
; 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  
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(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
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καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι 
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αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiv

; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας,  

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 

έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για 

τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 

συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον 

αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

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

128/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΓ2Ω1Ρ-0ΛΙ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 70-7135.0005  

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                                  Aπόφ. Αρ. 130 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΜΙΩ1Ρ-ΓΔΧ)  

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου έτους 

2018 του Δήμου Ρόδου »  και διάθεση πίστωσης. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15250/12-3-2018) 

 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15250/12-3-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Διαγωνισμός για τη φύλαξη από ιδιώτη της ΔΕ ΡΟΔΟΥ έτους 2018 του Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

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

Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

συντασσόμενα τεύχη». 

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

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



   

 

 

P
ag

e9
9

 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

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

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002777368. 

Αιτούμαστε με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας-  στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «φύλαξη της ΔΕ 

ΡΟΔΟΥ από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου 2018» 

2. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

00/6142.0002 

ΦΥΛΑΞΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2018 73.709,32 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

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

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

    (Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών  κ. Βαϊλάκη Άννας) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/15250/12-3-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

4) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «Φύλαξη από ιδιώτη της 

Δ.Ε. Ρόδου έτους 2018 του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 73.709,32 € με Φ.Π.Α. 

5) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

6) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 00-6142.0002 με τίτλο 

«Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου έτους 2018 του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 73.709,32 € 

με Φ.Π.Α. 

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

Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το 

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o                                                                          Aπόφ. Αρ. 131 / 2018 (ΑΔΑ: Ω2Β0Ω1Ρ-ΚΨΒ)  

  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων  του συνοπτικού διαγωνισμού για τη 

«Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου έτους 2018 του Δήμου Ρόδου »    

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15250/12-3-2018) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15250/12-3-2018 μέσω της οποίας διαβιβάζονται οι 

όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές   της υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Διαγωνισμός για τη φύλαξη από ιδιώτη της ΔΕ ΡΟΔΟΥ έτους 2018 του Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

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). 

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

Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

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: 

18REQ002777368. 

Αιτούμαστε με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας-  στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη «φύλαξη της ΔΕ ΡΟΔΟΥ από 

ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου 2018» 

Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

00/6142.0002 

ΦΥΛΑΞΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

2018 73.709,32 

        

και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

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

διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού).                                   

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Τμήματος Προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας) 
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Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, για 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/15250/12-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

πρόχειρου διαγωνισμού για την «Φύλαξη από ιδιώτη της Δ.Ε. Ρόδου έτους 2018»,  ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διακήρυξης συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0002 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.709,32 ευρώ με φπα» 

                                                                         

Έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

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

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

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

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  18REQ002777368. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 
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18. Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

                                                    

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη στη ΔΕ Ρόδου του 

Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.709,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα 

βαρύνει τον κωδικό 00/6142.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου και με διακριτικό αριθμό cpv: 

79713000-5.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την ……../……/…………..2018 

και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και 

τηλέφωνο 22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  …………………………, 

ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών 

στην Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την ……. 00/00/2018, και ώρα 14.00 (ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά 

που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι 

διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία 

μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για 

την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος 

τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
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οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, 

Email: gantonatos19@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός-Πρόχειρος 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../……./2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της ΔΕ Ρόδου του 

Δήμου Ρόδου 

 

cpv 
79713000-5 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 73.709,32 ευρώ με ΦΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 7 μηνών 

και 17 ημερών (από 01/06/2018 έως 31/10/2018 και 

15/03/2018 έως 31/05/2018). Ο χώρος εργασίας του 

προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική 

Κοινότητα Ρόδου και σε οποιοδήποτε  σημείο αυτής 

κρίνεται αναγκαίο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gantonatos19@gmail.com
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 

συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί 

σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου (Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 

85100), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

……./03/ 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την 

……../……/2018 και ώρα 09.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, τκ 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 

στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 

που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του (συμπεριλαμβανομένου 

οπωσδήποτε το email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να 

παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει 

κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό 

εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά 

στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 

διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του 

έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης 

στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 

του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
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σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση20. Τυχόν ενστάσεις 

ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα 

σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

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

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/198421 (Α' 188). 

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

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα22,  και η 

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

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

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

τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

Δικηγόρων.  

«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 το έγγραφο». 

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. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα 

αναγράφονται ευκρινώς:      

 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      

προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (οπωσδήποτε και το email). 

 

          

                              Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος 

περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του 

Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα 

έγγραφα και στοιχεία που αποδυκνείουν την τεχνική επάρκεια του συμμετέχοντα (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

                                                 
20 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

21παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

22 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, 

αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη 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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν 

η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

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

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

εθνική νομοθεσία ή/και  
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β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 

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. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

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

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

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

ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν 

οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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

καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους 

ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)23 24 του άρθρου 

79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 

(Παράρτημα στ΄) και συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ25), 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A), ώστε να δηλώνονται από τους 

οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. 

Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται26 και υποβάλλεται27 από 

τους υποψήφιους αφού συμπληρωθεί.   

Επίσης, σαν δικαιολογητικό συμμετοχής θα προσκομίσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι θα συμμορφωθούν απόλυτα με τους όρους και τα γραφόμενα στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους και θα τηρήσουν απαρέγκλιτα.      

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 

της παρούσας διακήρυξης. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

                                                 
23 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

24 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του 

άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να 

χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από 

τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 

25 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

26(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση 

υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

27Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε 

τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών 

φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ 

μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους 

οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται 

για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης 

το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός 

φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με 

την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . 

Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην 

πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III 

πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.28 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 

επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέρονται στο 

αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και 

ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Ο συμμετέχων θα συμπληρώσει τον πίνακα 

που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την τιμή προσφοράς του (ΠΙΝΑΚΑΣ 

1). Ο πίνακας που θα καταθέσει πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που υπάρχει στη διακήρυξη 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Επιπλέον, ο συμμετέχων στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

συμπεριλάβει και usb με την οικονομική του προσφορά σε πρόγραμμα του word προς διευκόλυνση της 

Υπηρεσίας. Ρητά αναφέρεται ότι για την κατακύρωση της προμήθειας θα ληφθεί αποκλειστικά η έντυπη 

υπογεγραμμένη προσφορά. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της Οικονομικής 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  

γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται 

δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει 

παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι 

τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους, στο φάκελο των 

δικαιολογητικών και σε ξεχωριστό κεφάλαιο να αναφέρουν και τα κάτωθι: 

τον αριθμό των εργαζομένων 

τις ημέρες και ώρες εργασίας 

τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και να υποβάλλουν αντίγραφο αυτής 

το ύψος του προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων 

το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα μέχρι τις 31/12/2018. Ρητά αναφέρεται ότι οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο της 

υπηρεσίας.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που 

θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων 

τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές 

υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας 

Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

 

                                                 
28 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και 

ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζεται ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 

prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 

έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από 

τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς 

και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων 

της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

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

του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης της 

οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
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προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα στάδια του διαγωνισμού μπορεί να 

γίνουν την ίδια ημέρα, ή να καθοριστούν διαφορετικές. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)29  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) 

ημερών30, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά31 όπως αυτά προβλέπονται 

στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2). Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η 

από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά το έτος 2018. 

                                                 
29 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

30 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

31 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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(5). Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας, μέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια από την 

ημερομηνία της διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

(6). Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

 

Β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό 

της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει η 

αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 

και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το τελευταίο σε 

ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειριστών (σε 

περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε 

προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου 

καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του 

υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες 

διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας.  

Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

 

Γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  



   

 

 

P
ag

e1
1

4
 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) 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 ή αίτησης συμμετοχής.» .32 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου   

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα 

της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΕΠΙΣΗΣ: 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση των 

κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

                                                 
32 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-

2017 και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την 

προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα  

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

2. Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση των 

κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης.  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για του 

υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις 

είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η Υπηρεσία 

συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία 

συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην 
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διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του 

προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 7 μηνών και 17 ημερών (από 01/06/2018 έως 31/10/2018 και 

15/03/2018 έως 31/05/2018). Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική 

Κοινότητα Ρόδου και σε οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 

του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
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α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί 

του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201633 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.34.Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να  

υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο35  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

                                                 
33 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

34 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
35 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 

είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το 

ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι 

τις 30/06/2019. 

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

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, 

την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες 

της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)36 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

                                                 
36 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής(ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας 

ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την 

πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος (εις διπλούν) θα 

ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες 

αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η 

επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2018, καθώς και για το χρόνο 

που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήματος για 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Όλα 

τα έξοδα παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των Πυλών Εισόδου της Μεσαιωνικής Πόλης   κατά τη θερινή 

περίοδο.  Οι απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο: « Φύλαξη πυλών εισόδου στην Μεσαιωνική 

Πόλη από 01/06/2018 έως 31/10/2018 και 15/03/2019 έως 31/05/2019 σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορά.» 

Η φύλαξη θα πραγματοποιηθεί για το παραπάνω διάστημα  ,επτά ημέρες την εβδομάδα και η Δ/νση 

Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά 15 ημέρες) σε συνεργασία με τον 

ανάδοχο, θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  φύλαξης,   δηλαδή 8ωρη ή 12ωρη, φύλαξη κάθε σημείου 

ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Επίσης θα εποπτεύονται οι χώροι λουομένων  στο 

παραλιακό  μέτωπο της πόλης συνολικά για 522 ώρες, εντός του 2018. Κατά τον έλεγχο των Πυλών 

εφαρμόζεται ο κανονισμός κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική  Πόλη σύμφωνα με την  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ρόδου 392/ 5-7-2011 και έγκρισης της ΑΔΑ, ανάρτηση 4ΑΣΨΩ1Ρ-323. Η ανάθεση της 

παροχής υπηρεσίας φύλαξης  θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2006 (ΦΕΚ 147/Ά). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης 

ανέρχεται στο ποσόν των 59.443,00 χωρίς ΦΠΑ (73.709,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και 

θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 

00/6142.00002 και η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους πόρους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

        

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

6,50  

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 15  4608+ 450= 5.058 6,8 34.394,4   

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ 5 768 8,5 6.528,00 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ 15  936 + 72= 1.008 11,9 11.995,20 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΞΗ 5 156 13,6 2.121,60 100% 
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κόστος μισθοδοσίας- ασφάλισης 

 
55.039,20 

 

Διοικητικό 

κόστος 
  

προεκτιμείται  σε 8 % του κόστους 

μισθοδοσίας-ασφάλισης 
4.403,13   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
59.442,33   

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΊΗΣΗ 0,67  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 59.443,00   

  ΦΠΑ  24% 14.266,32   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 73.709,32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ. 

ΦΥΛΑΞΗ 2018-2019 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ & 

ΑΡΓΙΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙ

ΝΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗ

Σ 

ΚΥΡΙΑΚΩ

Ν & 

ΑΡΓΙΩΝ 

01/06/- 

31/10/2018`  

30+31+31+3

0+31= 153 

( 153= 

128+25) 

10:00-24:00 

2.142 ώρες 

 

12ώρες x128 

=1.536 

2ώρες x128 

=256 

12ώρες x 25 

=300 

2ώρες x 25 

=50 

15/03/-

31/05/2018 

17+30+31= 

78 

10:00-24:00 

1.092 ώρες 

 

 

12ώρες x 64 = 

768 

2ώρες x64 

=128 

12ώρες x14 

=168 

2ώρες x14 

=28 

 ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ 

ΠΥΛΗ  

    2.304 384  468 78 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΙΑ 2 

ΠΥΛΕΣ 

  4.608 768 936 156 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των πυλών της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και το παραλιακό 

μέτωπο, για επτά (7) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, και  την φύλαξη των 

κεντρικών παραλιών του νησιού για 522 ώρες.   

Οι πύλες που θα φυλάσσονται ή θα  εποπτεύονται  μέσω των καμερών του κέντρου ελέγχου  είναι οι εξής:      

 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

1. Πύλη Ωβέρνης (Πλατεία Σύμης /Αργυροκάστρου) 

2. Πύλη Παναγίας (είσοδος πλατείας Εβραίων Μαρτύρων) 

3. Πύλη Ακαντιάς 

4. Πύλη Αγίου Ιωάννη (Κόκκινη Πόρτα) 

5. Πύλη Αγίου Αθανασίου (Άγιος Φραγκίσκος) 

6. Πύλη Ντ’ Αμπουάζ 

7. Πύλη Αρνάλδου  

Οι παραλίες θα εποπτεύονται καθημερινά όπως θα καθορίζεται με πρόγραμμα  

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.  Η τιμή μονάδος 

καθορίζεται για τη φύλαξη  μιας θέσης εργασίας για μία (1) ώρα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα προ 

μέτρησης .                                     

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 7 μηνών και 17 ημερών (από 01/06/2018 έως 31/10/2018 και 

15/03/2018 έως 31/05/2018). Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική 

Κοινότητα Ρόδου και σε οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στα πλαίσια της 

παρούσης και θα είναι για επτά (7) μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Η απασχόληση του 

προσωπικού θα είναι πλήρης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα το συντάσσει ο ανάδοχος σε 

συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.  

Το προσωπικό φύλαξης του αναδόχου θα είναι ένστολο, με ομοιόμορφη στολή, θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα 

επικοινωνίας, ασύρματοι πομποδέκτες, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό και ατομική σφυρίχτρα.   

Στο Κέντρο Πυλών στα γραφεία της ΔΜΠ&Μ θα παραδοθούν  τρείς (3) πομποδέκτες οι οποίοι με μερίμνα 

και ευθύνη του αναδόχου θα εξασφαλίζεται ότι επικοινωνούν με όλους τους φύλακες όλων των πυλών, με 

εγκατάσταση ενισχυτών σήματος στο Κέντρο Πυλών.  

Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει  λευκό ποινικό μητρώο, υψηλό δείκτη αντίληψης και 

συνεργασίας  και ευγενούς διαγωγής και  συμπεριφοράς απέναντι σε οδηγούς, πολίτες και επισκέπτες. 

Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να διαθέτει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α. και πιστοποίηση. 

 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε ατόμου του προσωπικού του αναδόχου 

αν αυτό δείξει υστέρηση, προβληματική διαγωγή και ενεργητικότητα  μειονεκτήματα  ή δεν εκτελεί πλήρως 

και επαρκώς τα καθήκοντα του.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εφαρμόζει όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία. 

Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές αποζημιώσεις 

φόρους κ.λ.π, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΩΡΑΡΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

11:00-17:00 (6 ΩΡΕΣ) 

 
75χ6=450                      

            12χ6=72 
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προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο 

στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά τυχόν 

περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα από τον αρμόδιο 

υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που 

θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει κατάσταση των ωρών (βάρδιες) με τα ονοματεπώνυμα των 

εργαζομένων ανά πύλη εισόδου. Τυχόν αλλαγές θα γίνονται σε συνεργασία με το Κέντρο Πυλών. Η εν λόγω 

κατάσταση θα συνοδεύει το μηνιαίο (ή όπως άλλως συμφωνηθεί) τιμολόγιο πληρωμής του.  

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως, με κοινοποίηση στην ΔΜΠ&Μ, στο απασχολούμενο 

από αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει το προσωπικό απευθείας με το Δήμο 

Ρόδου. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε κάθε ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει 

ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται 

ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το την ΔΜΠ&Μ και τον Δήμο με τα σχετικά 

επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.). 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και 

είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε να συμβεί στο 

προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί ενδελεχώς και θα εφαρμόζει την νομοθεσία περί Τεχνικού Ασφαλείας και 

Υγείας των εργαζομένων. 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι 

του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.  

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων 

του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται  να υπενοικιάσει από άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να 

καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων 

με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  από την 

ΔΜΠ&Μ και τον επιβλέποντα του συστήματος ο οποίος θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών 

στην Επιτροπή Παραλαβής.    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 

........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

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

τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

                      

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαxxxiv  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιxxxv : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηxxxvi; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»xxxvii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοxxxviii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςxxxix; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
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Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝxl  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςxli 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηxlii· 

δωροδοκίαxliii,xliv· 

απάτηxlv· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxlvi· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxlvii· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxlviii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxlix το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]l 

Εάν ναι, αναφέρετεli: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]lii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)liii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανliv: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςlv, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  
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έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;lvi 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): lvii 

[……][……][……] 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και 

επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουlviii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςlix 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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αυτές τις περιστάσειςlx  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαlxi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνlxii, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςlxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαlxiv κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005lxv: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογή

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασήςlxvi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 



   

 

 

P
ag

e1
3

3
 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής lxvii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςlxviii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςlxix που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και ylxx -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........] 
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χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxxi, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςlxxii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 

είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 

τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςlxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςlxxiv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  
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παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνlxxv όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες 

του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα 

που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςlxxvi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

 

[] Ναι [] Όχι 
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
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προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάlxxvii, αναφέρετε για 

το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιlxxviii 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]lxxix 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιlxxx, 

εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνlxxxi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής 

ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 

σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

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

130/2018 (ΑΔΑ: 7ΧΜΙΩ1Ρ-ΓΔΧ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 00-6142.0002  

που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

ΘΕΜΑ 8o                                                                                   Aπόφ. Αρ. 132 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΛ4ΛΩ1Ρ-4Τ7)  

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής 

υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την 

πράξη: « Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 

και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» -Κ.Σ.Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222.   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15676/13-3-2018) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15676/13-3-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζονται 

η μελέτη και οι κατάρτιση των όρων του σχετικού ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, 

ως κατωτέρω: 

Θέμα : Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων ανοικτού διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ»  

(ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» – Κ.Σ. 

ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222» 

1. Παρακαλώ, όπως σύμφωνα 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. Κατόπιν τούτου αιτούμαστε την διάθεση της πίστωσης για τους κωδικούς του 

προϋπολογισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης ως κάτωθι: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α ΠΟΣΟΝ 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΡΟΥΣ»  

(ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 

5000222» 

60-7341.0007 

 

 

321.000,00 

2.  Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

παραπάνω διεθνούς διαγωνισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 320.880,51€ . 

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

 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/15676/13-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του 

ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ »,  

ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟΡΟΥΣ»  

(ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222   

 

Έχοντας υπόψη όπως ισχύουν:   

 

Τις διατάξεις   

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

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

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

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

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

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

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

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

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

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

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”,  
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 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171/13.11.2017) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» - Τροποποιήσεις σε 

δημόσιες συμβάσεις», και ιδίως του άρθρου 107 αυτού. 

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

στοιχεία”,  

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

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

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

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

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

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 

92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την 

παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα. 

 Το Π.Δ. 203/98 Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 Υγειονομικοί 

όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών 

       διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 11/95 (5/Α) 

 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 Υγειονομικοί όροι παραγωγής και 

διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.203/1998 

και 79/2007.Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 

κοτόπουλου). 

 Των Π.Δ. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 Υγειονομικοί όροι για την παραγωγή και εμπορία 

νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου,  

καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 

437/1961 (αυγά), την 3/17-06- 2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. 

ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), Υγειονομική διάταξη –Υγειονομικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών. 

 Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 Παραγωγή και διάθεση προϊόντων  

      αρτοποιίας  και συναφείς διατάξεις. 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/137 από 10-02-2017 σύμφωνη γνώμη της 

Διαχειριστικής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ επί του τεύχους Διακήρυξης 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)  

και στον συμπληρωματικό και στο Συμπληρωματικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 532/2014.  

 Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την 

έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα 

 Το Ν. 4314/2014, άρθρο 45 «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» 

 Το εγκεκριμένο ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ 2014-2020). 

 Τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που αφορούν στα τρόφιμα, στην επισήμανση, την παρουσίαση και 

τη διαφήμιση, την εμπορία, διακίνηση, υγιεινή, ασφάλεια κ.λπ. των τροφίμων, των  

οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου, του κρέατος και, εν 
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γένει τα τρόφιμα και τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και  την 

σχετική εθνική νομοθεσία εναρμόνισης της Χώρας προς αυτούς. 

 Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 604/24-4-2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που 

ορίζει το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). όπως 

ισχύει 

 Την Υπ. Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων νια την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”, ΦΕΚ 

1064Β, 05/06/2015. 

 Την Υπ. Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών 

κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”, ΦΕΚ  

1066Β, 05/06/2015. 

 Την απόφαση 1068 /2017 του Δ.Σ. του Δήμου περί εγκρίσεως  διενέργειας των εν λόγω προμηθειών. 

 Την απόφαση ………../2018 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση 

των όρων της διακήρυξης  

 Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 2640/2017 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018. 

 Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης .  

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ002722529 

2018-2-27. 

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:……………………… 

 

 

                                                 ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ»  

(ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-77728 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nafantenos@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αφαντενός Νικόλαος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό 

1. Η παρούσα προμήθεια αφορά το Δήμο Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Τήλου.   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

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

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

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι «Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)», ΦΕΚ 

1064/τ.Β/05/06/2015. 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει τον  Κ.Α. : 60-7341.0007   όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 

325.952,55€.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την Προμήθεια και Διανομή Τροφίμων Νωπών και Μακράς Διάρκειας 

στις Κοινωνικές Δομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο 

ποσό των 320.880,51€ με Φ.Π.Α και βαρύνει τον Κ.Α. 60-7341.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου .  

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

συμβάσεων (CPV) :15884000-8, 15612220-9, 15511700-0, 15511600-9, 15612120-8, 03221210-1, 

03212211-2, 15542300-2, 15544000-3, 15851100-9, 03211300-6, 15511600-9, 15411110-6, 15411110-6, 

15831200-4, 15111200-1, 15113000-3, 15112130-6, 03222321-9, 03222220-1, 03221410-3, 03221113-1, 

03221112-4, 03212100-1, 33771200-7, 18930000-7, 30192700-8, 18300000-2, 39522540-4, 39511100-8, 

18412000-0, 39831200-8, 39830000-9, 39832000-3. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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                       1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

15884000-8, 

15612220-9, 

15511700-0, 

15511700-0, 

15511600-9 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13 % 

15612120-8, 

03221210-1, 

03212211-2, 

15542300-2, 

15544000-3, 

15851100-9, 

03211300-6, 

155811600-9, 

15411110-6, 

15411110-6 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
15831200-4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΟΕΙΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & 

ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

- 
15111200-1, 

15113000-3 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΒΟΕΙΟΥ - 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

                                                - 15112130-6 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Δ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

- 

03222321-9, 

03222220-1, 

03221410-3 

03221113-1, 

03221112-4, 

03212100-1 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 
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                      2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΜΗΜΑ Α   

ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΠΑΝΕΣ 33771200-7 ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

ΤΜΗΜΑ Β  

ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ, ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

18930000-7, 30192700-

8, 18300000-2 

ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ, ΣΕΤ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

39522540-4, 39511100-

8, 18412000-0 
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ  

 ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ  

39831200-8, 39830000-

9, 39832000-3  
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
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 Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις  ομάδες ή για μία μόνο ομάδα, τμήμα  με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών  της ομάδας ή του 

τμήματος. 

 

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων 

ογδόντα και πενήντα ένα ευρώ (320.880,51€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13 % και 24%.  

 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι την 31/12/2018. 

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

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

χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, οι συμβάσεις δύνανται να 

παραταθούν ισόχρονα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί για το 1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με  κριτήριο: 

 

1.  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο 

σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 1.1.* και 

1.2**: 
  

 1.1. την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της 

τιμής: 

  1.1.1. της  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ με Φ.Π.Α. 13% 

    

  1.1.2. της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  με Φ.Π.Α. 24%  

    

  1.1.3. της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ με Φ.Π.Α. 13%  εκτός των 

παρακάτω προϊόντων – ειδών: 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 1.2. Και της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει 

της τιμής του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα 

παράδοσης, της αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα προϊόντα  - είδη: 

    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

1.1.* 

 

Η τιμή της περιπτώσεως 1.1.  προκύπτει  από το επιμέρους άθροισμα των 

περιπτώσεων 1.1.1., 1.1.2. και 1.1.3. 

1.2. **  

Η τιμή της περιπτώσεως 1.2.   προκύπτει  από το επιμέρους άθροισμα, για κάθε είδος 

(Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο),  από το γινόμενο της υπό προμήθεια ποσότητας του 

κάθε είδους, επί την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε είδος, 

αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης του κάθε είδος, του οικονομικού φορέα.  

Παράδειγμα περίπτωσης που δίδεται ποσοστό έκπτωσης 10% στο είδος «Εξαιρετικό 

Παρθένο Ελαιόλαδο» θα προκύπτει: 

2.310 x 5,04 = 11.642,40  11.642,40 -  (11.642,40*10%)   11.642,40 – 1.164,24  

10.478,16 

    

2.  Της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις 
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εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους (Μοσχάρι άνευ οστών  και Χοιρινό άνευ οστών) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ. 

   

3.  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας 

Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ  Γ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 

   

4.  Της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους (Μήλα, Πορτοκάλια, Λάχανο, Κρεμμύδια, Καρότα και  Πατάτες) την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ). 

  

και για το 2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: 

στο σύνολο της προμήθειας, ή για κάθε ομάδα χωριστά με την απαραίτητη προϋπόθεση για όλα 

τα είδη της ομάδας  όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

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

 

Του Κώδικα τροφίμων και ποτών, όπως ισχύει σήμερα. 

 

Το Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45 Α’/17-2-1995) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν 

την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα». 

 

Το Π.Δ. 203/98  Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 «Υγειονομικοί 

όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 

(201/Α) και 11/95 (5/Α)  

 

Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, Φ.Ε.Κ. 199 τ .Α΄/ 28-09-1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

 

Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94, Φ.Ε.Κ. 231 τ. Α΄/ 23-12-1994 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και 

διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 

203/1998 και 79/2007.Των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 

(ποιότητα κοτόπουλου). 

 

Των Π.∆. 291/1996 Φ.Ε.Κ. 201 τ. Α΄/ 27-08-1996 «Υγειονομικοί όροι για την  παραγωγή και 

εμπορία νωπού κρέατος πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/116 Ε.Ο.Κ. του 

Συμβουλίου», καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 οδηγία της Ε.Ε. 

(αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06- 2011 Αγορανομική διάταξη, για νωπά 

Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Β΄/08-10-2012), «Υγειονομική διάταξη – 
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Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών». 

 

Του Ν. 3526/2007, Φ.Ε.Κ. 24 τ. Α΄/ 09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και 

συναφείς διατάξεις». 

 

Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» 

 

Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

 

Τις διατάξεις της Εγκυκλίου 2/11-1-2007 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, «Εφαρμογή διατάξεων Ν.3463/2006» 

 

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

 

Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 

Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις» 

 

Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

 

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». • Τις διατάξεις 

του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

 

Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης» 

 

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012, Φ.Ε.Κ. 86 τα Α΄/ 11-04-2012 ». 

 

Τις διατάξεις της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

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

 

 

Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

 

Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

 

Τον Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/τ. Α΄/23-06-2017) και συγκεκριμένα το άρθρο 87 αυτού. 

 

Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 

145/τ.Α’/05-08-2016) 
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Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 

 

Τις διατάξεις της Υ.Α. ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης – 

επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 

 

Την υπ’ αριθμ. 3/2013 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, «Ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών 

προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, 

των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού». 

 

Το N4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/09-05-2013) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄: «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

 

Το Ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις», ΦΕΚ 173Α, 8/8/2013. 

 

Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 

και στον συμπληρωματικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 532/2014. 

 

Τη µε αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 

Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 

Τις διατάξεις  του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 

Το Ν. 4314/2014, άρθρο 45 «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους».  

 

Την Υπουργική Απόφαση Α2-718 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 

και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», ΦΕΚ 2090Β, 31/07/2014. 

 

Το εγκεκριμένο ΕΠ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ 2014-2020). 

 

Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 

λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων). 

 

Τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που αφορούν στα τρόφιμα, στην επισήμανση, την παρουσίαση και 

τη διαφήμιση, την εμπορία, διακίνηση, υγιεινή, ασφάλεια κ.λπ. των τροφίμων,  των 

οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου, του κρέατος και, εν 

γένει τα τρόφιμα και τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και την 

σχετική εθνική νομοθεσία εναρμόνισης της Χώρας προς αυτούς.  

 

Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 604/24-4-2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ορίζει το 

«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που 

συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). όπως 

ισχύει 

 

Την Υπ. Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων νια την 
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υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 

1064Β, 05/06/2015. 

 

Την Υπ. Απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δ23/οικ.19162/1277/27.05.2015 «Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών 

κριτηρίων των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”», ΦΕΚ 

1066Β, 05/06/2015. 

 

Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.25416/1618/5-6-2015 «Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 

Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1059/20-05-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ» με κωδικό 

ΟΠΣ 5000222  στο ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. 

 

Ο Ν. 4392/ΦΕΚ 100Α/31-05-2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία 

ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις», το άρθρο δεύτερο του οποίου τροποποιεί την 

παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 

4380/2016 (Α' 66). Κατόπιν των ανωτέρω, η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' του ν. 4281/2014 

αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. 

 

Τις σχετικές οδηγίες της Δ.Α. του ΕΠ ΕΒΥΣ (ΕΙΕΑΔ), όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Φορέα 

 

Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 320.880,51€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 

Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης 

ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-

2016». 

 

Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: Δ23/οικ./46856/3781/13.10.2016 «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης ¨ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»  

Την υπ’ αριθμ. Δ26/οικ./45601/360-19/10/2017 (ΦΕΚ Β΄3670) Υπουργική Απόφαση με την οποία 

παρατείνεται εκ νέου η Πράξη.  

 

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………………………….. σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής 

Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ επί του τεύχους Διακήρυξης. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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

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

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

άνω συστήματος, την …………..του μηνος ……………. 2018 ημέρα ………………. και ώρα 

15:00.μ.μ. 



   

 150 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

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

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

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

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

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

Σε δυο οικονομικές πανελλήνιας κυκλοφορίας  

 

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

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

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

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

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

προμήθεια Τροφίμων νωπών και μακράς διάρκειας και υλικων βασικής συνδρομής στις κοινωνικές 

δομές του Δήμου Ρόδου στις ………………. 

 

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

της προμήθειας  

 .  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

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

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

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

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

         το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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

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

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

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

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

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

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

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

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

δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

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

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

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

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

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

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

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

περί Δικηγόρων. 

«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 το έγγραφο». 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

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

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

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

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

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

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

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

εγγυητική  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 107 παρ. 5 Ν. 

4497/2017), θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

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

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Εγγύηση συμμετοχής:   

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα 

καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α..  

Για το σύνολο όλων των ομάδων του προϋπολογισμού των 280.076,84€ χωρίς το Φ.Π.Α., η 

εγγύηση συμμετοχής είναι  5.601,54 € 

Όταν η προσφορά καλύπτει  μέρος των ομάδων, των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή 

εγγύηση συμμετοχής, που καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου των ομάδων  
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του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, αλλά επί του μέρους αυτού, που αντιστοιχεί στον 

προϋπολογισμό, χωρίς Φ.Π.Α., των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται, φαίνονται αναλυτικά 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

 

1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ   

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 2% 

1 

ΟΜΑΔΑ  Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ  

ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
25.093,38€ 501,87€ 

2 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 
137.270,71€ 2.745,41€ 

3 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 
3.685,32€ 73,71€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: 3.320,99€ 

4 ΟΜΑΔΑ  Β - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ  ΒΟΪΟΥ - 

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & 

ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

 ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

17.746,56€ 354,93€ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β 354,93€ 

5 ΟΜΑΔΑ  Γ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

 ΜΕ Φ.Π.Α 13% 

15.885,00€ 317,70 € 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: 317,70 € 

6 ΟΜΑΔΑ  Δ - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 

 ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

44.138,60 € 882,78 € 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ: 882,78 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α + Β + Γ + Δ : 4.876,40€ 

  

 

2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ   

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ 2% 

1 ΤΜΗΜΑ Α ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  6.096,538 121,93 

2 ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 14.719,28 294,39 

3 ΤΜΗΜΑ Γ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 3.774,05   75,48 

4 ΤΜΗΜΑ Δ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.667,40 233,34 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α + Β + Γ + Δ : 725,14 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (1) + (2) 5.601,54 

 

Σε περίπτωση προσφοράς για μία ομάδα ή περισσότερες,  θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που 

θα αναφέρει αναλυτικά τις  ομάδες   για τα οποία δίδεται προσφορά. 

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

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

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

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ……………, αλλιώς η προσφορά 

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

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

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

αυτών,  

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 

συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 

άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως (άρθρο 107 παρ. 4 του Ν. 4497/2017) 

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

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 
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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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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 
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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.
37

  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

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

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

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

που απαιτούνται από τη παρούσα,  

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

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

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

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

ανάθεση,  

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

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

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

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

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

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

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

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

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

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

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

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

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

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

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

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

4412/2016. 

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

                                                 
37 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 

και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

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

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

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

 

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά 

τη διάρκεια των (3) τριών τελευταίων ετών.  

 

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια, τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 

νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 

διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

2.2.4, 2.2.5, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

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

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

ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ
38

 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 

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

τις οδηγίες  
39

  

 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

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

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

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 παρ. 

26 του Ν. 4497/2017. 

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

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

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

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

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.6). 

                                                 
38 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 

Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

39
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 

αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

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

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

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

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

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

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

προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 

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

επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 

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

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

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

επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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

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

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 το έγγραφο ή το 

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

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

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

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

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

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

Για την παράγραφο 2.2.3.3 ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις 

επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του 
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οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

 

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

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

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

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

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

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

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

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

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

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

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

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

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

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

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

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

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.(παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. .(παρ 3 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

 Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται .(παρ 

4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ). 

 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, «απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου»  και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72,  η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται.(παρ 5 

άρθρου  103 Ν.4412/16 ). Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης , είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους ,είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16 ).Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση 

των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και 

στις διατάξεις του Ν.4412/16.(παρ 7 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί για το 1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ με  κριτήριο: 

1.  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής στο 

σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Α, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των περιπτώσεων 1.1.* και 

1.2**: 
  

 1.1. την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά 

βάσει της τιμής: 

  1.1.1. της  ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ με Φ.Π.Α. 13% 

    

  1.1.2. της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  με Φ.Π.Α. 24%  
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  1.1.3. της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ με Φ.Π.Α. 13%  

εκτός των παρακάτω προϊόντων – ειδών: 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

    

 1.2. Και της πιο συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς 

αποκλειστικά βάσει της τιμής του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, της αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 

εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα προϊόντα  - είδη: 

    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 

1.1.* 

 

Η τιμή της περιπτώσεως 1.1.  προκύπτει  από το επιμέρους άθροισμα των 

περιπτώσεων 1.1.1., 1.1.2. και 1.1.3. 

 

1.2. ** Η τιμή της περιπτώσεως 1.2.   προκύπτει  από το επιμέρους άθροισμα, για 

κάθε είδος (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο),  από το γινόμενο της υπό 

προμήθεια ποσότητας του κάθε είδους, επί την τιμή του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού του κάθε είδος, αφαιρώντας το ποσοστό έκπτωσης του 

κάθε είδος, του οικονομικού φορέα.  

Παράδειγμα περίπτωσης που δίδεται ποσοστό έκπτωσης 10% στο είδος 

«Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο» θα προκύπτει: 

2.310 x 5,04 = 11.642,40  11.642,40 -  (11.642,40*10%)   11.642,40 – 

1.164,24  10.478,16 

    

2.  Της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους (Μοσχάρι άνευ οστών  και Χοιρινό άνευ οστών) την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ, ΒΟΪΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ. 

   

3.  Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ  Γ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ. 

   

4.  Της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής, η οποία προκύπτει από το άθροισμα, των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε 

είδους (Μήλα, Πορτοκάλια, Λάχανο, Κρεμμύδια, Καρότα και  Πατάτες) την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Δ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ). 

  

και για το 2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής: 

στο σύνολο της προμήθειας, ή για κάθε ομάδα χωριστά με την απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα 

είδη της ομάδας  όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

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

τμήμα ή υποτμήμα όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

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

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

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

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

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

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

56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

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

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις 

της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 

άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

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

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

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

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

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

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

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

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

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

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

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

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

για την αξιολόγησή της. 

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

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

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

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

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

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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

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

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 

της ΥΑ 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

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

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

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

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

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

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

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

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

πρωτοτύπων. 

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

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

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

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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

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

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

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

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

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

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων  2.2.3 έως 

2.2.6 και  πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά 

από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της 

καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215 – ΦΕΚ Β’ 1924/2.6.2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία EEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να δημιουργούν 

το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό 

και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 

μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
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Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει 

την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

 

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΕΕΕΣ  

Κατά την υποβολή του  ΕΕΕΣ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις της παρούσας διακήρυξης  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
40

 

 

  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της 

παρούσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμής όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

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

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

                                                 
40 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ 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  

    

http://www.rhodes.gr/
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[Α. Τιμές 

 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

για τις ομάδες που κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης , στην οικονομική 

προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσής τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου.  

 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία αριθμό, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την ως κάτω τιμή αναφοράς 

Παράδειγμα περίπτωσης που δίδεται ποσοστό έκπτωσης 10% στο είδος «Εξαιρετικό Παρθένο 

Ελαιόλαδο» θα προκύπτει: 

2.310 x 5,04 = 11.642,40  11.642,40 -  (11.642,40*10%)   11.642,40 – 1.164,24  10.478,16 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  

αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IΙΙ 

που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
.
 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της  ομάδας της προκήρυξης που καθορίζεται και 

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

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υλικά για μία ομάδα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β 

του Παραρτήματος I 

Για τις υπόλοιπες ομάδες που δεν εμπίπτουν στο ποσοστό έκπτωσης  : η τιμή του προς προμήθεια 

υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα υλικού και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη προσφορά στο 

σύνολο του τμήματος. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι ……………. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την 

………….. του μηνός ……………… 2018 και ώρα …………. π.μ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  

και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
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α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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

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

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

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

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

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

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

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

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

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

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

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

88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

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

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

προσφορές. 

Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται μία απόφαση, 

με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 

4412/2016 (βλ. άρθρο 107 περ. 18 Ν. 4497/2017) 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της οικονομικής επιτροπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ  IV     ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 και του Π.Δ 39/17  

«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος  του 

τμήματος προμηθειών δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα 

έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 

άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 75 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθ.103 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το άρθρο 107 παρ. 19-23 του Ν. 4497/2017 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 

στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου (βλ. άρθρο 107 περ. 20 Ν. 4497/2017), 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται 

ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την 

κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%
 
στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση (άρθρο 107 περ. 26 Ν. 4497/2017)  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς 

του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες (άρθ. 107 περ. 27 Ν. 4497/2017) 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 [3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των 

ορίων] 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας 

αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από 

τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. 

α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής . 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ . 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
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βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά . 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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

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

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

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

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

της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενο της είναι 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας Διακήρυξης. 

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

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 

της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το 

ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά  

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

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

4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  έως τις 31.12.2018. Σε περίπτωση παράτασης του 

φυσικού αντικειμένου της Πράξης οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν ισόχρονα 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να 
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παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 

χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

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

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

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

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

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

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

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

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

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

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

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017,  καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή.  

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

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
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με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

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

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

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

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

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

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

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

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ (άρθρο 350 

παρ. 3 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 4% για όλα τα είδη επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

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

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

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

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

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

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

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα 

τα μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

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

6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπομένου στις περιπτώσεις β΄ 

και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 οργάνου. (βλ. άρθρο 107 περ. 37 Ν. 

4497/2017). 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του Δήμου . 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά τις πέντε  (5) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία της παραγγελίας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
41

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

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

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

                                                 
41 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 

μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

 

6.2.2. Η παράδοση των ποσοτήτων για τι δομές του Δήμου θα γίνεται ως εξής : 

 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών και η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά , 

περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από την Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας. 

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε 

συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ρόδου, εντός των 

εγκαταστάσεων (αποθήκες και ψυγεία) που διαθέτει ο Δήμος Ρόδου και όχι στην είσοδο του κτιρίου. 

 

Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
42

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                 
42 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 

764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Η παρούσα Μελέτη αφορά στην Προμήθεια και Διανομή Τροφίμων Νωπών και Μακράς 

Διάρκειας καθώς ειδών υλικής συνδρομής στις Κοινωνικές Δομές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. 

  

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο και για τα νομικά πρόσωπα 

του Δήμου 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  
 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 

13% 

 
 

Α/Α 

 

CPV 

 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ

Σ (€) 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

(7) = (6) x 

(5) 

 

1 

15884000 – 

8 

ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 gr 

 

ΤΕΜ. 

 

756 

 

3.99 

 

3016.44 

 

2 

15612220-9 

 

ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 gr 

 

ΤΕΜ. 

 

756 

 

4.15 

 

3137.40 

 
 
3 

 

15511700-

0 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ) 

2
ης 

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

 
 
ΤΕΜ. 

 
 

378 

 

 

14.68 

 

 

5549.04 

 
 
4 

15511700-

0 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (ΓΑΛΑ 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ) 

3
ης 

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

 
 
ΤΕΜ. 

 
 

378 

 

 

15.55 

 

 

5877.90 

 
 
5 

1551160

0-9 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
 
ΤΕΜ. 

 
 
1.318 

 

 

5.70 

 

 

7512.60 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1  25.093.38 

ΦΠΑ 13 %  3.262.14 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 

13% 

 28.355.52 
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1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = (6) x 

(5) 

1 
 

15612120-8 

ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

1.000 gr 

ΤΕΜ. 7.060 1,00 7.060,00 

2 

 

03221210-1 

 

 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060 1,38 9.742,80 

3 

 

03212211-2 

 

 

ΦΑΚΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια = 

14.120  

Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060 1,25 8.825,00 

4 

 

15542300-2 

 

 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143 4,00 16.572,00 

5 

 

 

15544000-3 

 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143 4,49 18.602,07 

6 

 

 

15851100-9 

 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

"ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο  

6"  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060 1,42 10.025,20 

7 

 

03211300-6 

 

 

ΡΥΖΙ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060 1,50 10.590,00 

8 

 

 

15511600-9 

 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ  

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400  

gr/ΤΕΜΑΧΙA 5.274 

ΤΕΜ. 879 5,16 4.535,64 

9 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 1 lt 

lt 2.310 5,04 11.642,40 
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ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = (6) x 

(5) 

10 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 5 lt 

lt 1.926 20,60 39.675,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2  137.270,71 

ΦΠΑ 13 % 17.845,19 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13% 155.115,90 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

CPV 15000000-8 

Α/Α 
 

 

ΕΙΔΟΣ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
 

15831200-4 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.000 gr 

kgr 4.236 0,87 3.685,32 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3  3.685,32 

ΦΠΑ 24 % 884,48 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24% 4.569,80 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΒΟΕΙΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  CPV 15110000-2 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ 

(kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 

 

 

 

15111200-1 

 

 

 

 

ΜΟΣΧΑΡΙ  ΑΝΕΥ  

ΟΣΤΩΝ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr 

"ΚΙΛΟΤΟ",  

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή  

"ΤΡΑΝΣ" 

(Συνολικά  3.081  

Τεμάχια) 

Kgr 1.540,50 7,02① 10.814,31 
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2 

 

 

15113000-3 

 

 

 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ  

ΟΣΤΩΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500 gr 

"ΣΠΑΛΑ" ή 

"ΜΠΟΥΤΙ" 

(Συνολικά  3.081  

Τεμάχια) 

Kgr 1.540,50 4,50① 6.932,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  17.746,56 

ΦΠΑ 13 % 2.307,05 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13% 20.053,61 
 

①Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 500gr 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ CPV 15110000-2  

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΝΑ (1) ΚΙΛΟ 

(kgr)  (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 

 

 

15112130-6 

 

 

ΝΩΠΟ  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  

ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.500 gr  

Kgr 6.354 2,50 ② 15.885,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  15.885,00 

ΦΠΑ 13 % 2.065,05 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13% 17.950,05 
 

②Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 1.500gr 
 

ΟΜΑΔΑ Δ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/

Α 
CPV 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ 

(1) ΚΙΛΟ 

(kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 

0

0 

 

03222321-9 

ΜΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  3.706 

Τεμάχια) 

 

kgr 7.412 1,74 ③ 12.896,88 
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ΟΜΑΔΑ Δ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/

Α 
CPV 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ 

(1) ΚΙΛΟ 

(kgr) (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

2 

 

 

 

 

03222220-1 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  4.766  

Τεμάχια) 

kgr 9.532 1,27 ③ 12.105,64 

3 

 

 

 

03221410-3 

ΛΑΧΑΝΟ  

ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr  

kgr 4.236 0,77 ④ 3.261,72 

4 

 

 

 

 

03221113-1 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  2.118  

Τεμάχια) 

kgr 4.236 0,77 ③ 3.261,72 

5 

 

 

 

03221112-4 

ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 

(Συνολικά  3.176  

Τεμάχια) 

kgr 3.176 1,52  4.827,52 

6 

 

 

 

 

03212100-1 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  2.648  

Τεμάχια) 

kgr 5.296 1,47 ③ 7.785,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  44.138,60 

ΦΠΑ 13 % 5.738,02 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 49.876,62 

 
③Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται  στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 2 Kgr 
④ 

Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 1.5 Kgr 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ &Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24% 188.041,22 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 20.053,61 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 17.950,05 

4  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13% 49.876,62 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 275.921,50 

 



   

 180 

 2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ Α : ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ 

(€)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 366 8,329 3.048,414 

2 33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 366 8,328 3.048,124 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α  6.096,538 

ΦΠΑ 24 % 1.463,169 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α με ΦΠΑ 24% 7.559,707 

 

ΤΜΗΜΑ Β : ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 18930000-7 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 316 12,14 3.836,24 

2 30192700-8 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, 

ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΔΕΙΣΗΣ) 

ΤΕΜ. 316 11,48 3.627,68 

3 18300000-2 ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜ. 316 22,96 7.255,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β   14.719,280 

ΦΠΑ 24 % 3.532,627 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β με ΦΠΑ 24% 18.251,907 
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ΤΜΗΜΑ Γ : ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 39522540-4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 35 18 630,00 

2 39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ  ΤΕΜ. 35 49,83 1.744,05 

3 18412000-0 
ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ.  35 40 1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ   3.774,05 

ΦΠΑ 24 % 905,77 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ  με ΦΠΑ 24% 4.679,82 

 

ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 39831200-8 
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2kgr 
ΤΕΜ. 1.156 6,4 7.398,40 

2 39830000-9 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 1.281 2 2.562,00 

3 39832000-3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500ml 
ΤΕΜ. 1.138 1,5 1.707,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ   11.667,400 

ΦΠΑ 24 % 2.800,176 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ με ΦΠΑ 24% 14.467,576 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α,Β,Γ,Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α  με Φ.Π.Α. 24% 7.559,707 

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 24% 18.251,907 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 24% 4.679,82 

4  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 24% 14.467,576 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.: 44.959,01 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  (1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) +  (2. ΕΙΔΗ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) = 275.921,50 + 44.959,01 =320.880,51 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 
. ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια Κρέμας Δημητριακών, που προορίζεται να καταναλωθεί από 

βρέφη και παιδιά, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

I. Η κρέμας δημητριακών αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην ευρύτερη 

κατηγορία των «μεταποιημένων τροφών µε βάση τα δημητριακά». 

II. Οι «μεταποιημένες τροφές µε βάση τα δημητριακά» ορίζονται τρόφιμα 

που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη 

κατά την περίοδο του απογαλακτισμού τους και για υγιή παιδιά μικρής 

ηλικίας ως συμπλήρωμα του διαιτολογίου τους και/ή για τη σταδιακή 

προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, µε βάση τον Καν.609/2013. 

III. Η κρέμα δημητριακών υπάγεται στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία   

έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν 

ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την προσθήκη νερού ή άλλου 

υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω Κανονισμού. 

IV. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών. 

V. Ως «μικρό παιδί» ορίζεται το παιδί μεταξύ ενός και τριών ετών. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη 

νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας 

υπόψη τις προδιαγραφές που  αναφέρονται στον  Καν. 609/2013, όπως 

έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

II. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει λάβει αριθμό  

γνωστοποίησης βάσει της Υ1/Γ.Π.47813 από τον Εθνικό Οργανισμό 

Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

 
III. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να έχει να τηρεί τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria  monocytogenes και Enterobacter  

sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων σε τρόφιμα. 

4.  

ΕΙΔΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών», πρέπει να φέρουν «ημερομηνία  

ανάλωσης έως» τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

 

II. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» θα πρέπει να διατίθενται σε 

συσκευασίες των 300 gr ± 30%. 

 

III. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες 

ύλες. 

 

IV. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, 

ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

δράση μικροοργανισμών. 

 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασμάτων πρέπει να είναι 

άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από  γεύση ή  οσμή  ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να 

ικανοποιεί τις διατροφικές  απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα  

πρόσωπα  για  τα  οποία προορίζεται σύμφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

 

II. ∆εν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να θέτει  σε 

κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία προορίζεται. 

 

III. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε 

προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασμάτων ( 

Καν. 609/2013 ). 

 

IV. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και  

αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών 

(βαρέα μέταλλα, διοξίνες και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006). 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το προϊόν «κρέμα δημητριακών» θα διατίθεται σε κλειστούς και 

σφραγισμένους περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή 

µε τρόφιμα, σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους 

Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή µε τρόφιμα και καθαρού 

βάρους 300 gr ±30%. 

 

II. Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, σφραγισμένη  και  

ακέραια  (χωρίς φθορές και παραμορφώσεις) και να µην παρουσιάζει 

διαρροές  και να είναι εφοδιασμένη µε σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

III. Οι συσκευασίες του προϊόντος «κρέμα δημητριακών» θα πρέπει να 

παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής. 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011. 

 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 

κάτωθι: 

 

 Ονομασία  τροφίμου  

 Κατάλογος συστατικών 

 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 

προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 

 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ημερομηνία 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α    1. ΚΡΕΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Δήλωση σχετικά µε την ηλικία από  την οποία χρησιμοποιείται το  

προϊόν.  Η ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών. 

 Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η 

αναφερόμενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και 

υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην 

περίπτωση που η  ημερομηνία  ελάχιστης  διατηρησιµότητας  

συμπεριλαμβάνει  ένδειξη  σαφή  και κατά σειρά της ημέρας, του 

μήνα και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

II. Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την 

ενδεδειγμένη χρήση  των  τροφίμων  αυτών,  να µην  είναι  

παραπλανητική  και  να  µην  αποδίδει  σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες 

μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να 

υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

 

III. Η επισήμανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασμό και να µη 

περιλαμβάνουν  εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείμενα που να  

εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω παρασκευασμάτων. Με την   

επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για  

εύκολη αναγνώριση  των παρασκευασμάτων αυτών και για την 

απεικόνιση μεθόδων παρασκευής. 

 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’  συσκευασία) να  

υπάρχει επισήμανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
 Το είδος του τροφίμου: «Κρέμα Δημητριακών» 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας / Έτος)’’. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

  Ο αριθμός της σύμβασης. 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, δροσερό και 

σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΧΓΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις 

συσκευασίας της παραγράφου 6 και τις απαιτήσεις επισήμανσης   

σύμφωνα µε την παράγραφο 7. 
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Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που 

υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που 

παραδόθηκε τελικά. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως 

ανωτέρω. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α 2. ΚΡΕΜΑΣ ΡΙΖΑΛΕΥΡΟΥ (ΒΡΕΦΙΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια Κρέμας Ρυζάλευρου, που προορίζεται να καταναλωθεί από 

βρέφη και παιδιά, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος   

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

I. Το «ρυζάλευρο» ή «άνθος ορύζης» αποτελεί προϊόν που υπάγεται στην 

ευρύτερη κατηγορία των «µμεταποιημένων τροφών µε βάση τα 

δημητριακά». 

II. Οι «µμεταποιημένες τροφές µε βάση τα δημητριακά» ορίζονται τρόφιμα 

που προορίζονται να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις για υγιή βρέφη 

κατά την περίοδο του  απογαλακτισμού  τους  και  για  υγιή  παιδιά  

μικρής ηλικίας  ως  συμπλήρωμα  του διαιτολογίου τους και/ή για τη 

σταδιακή προσαρμογή τους στη συνήθη διατροφή, µε βάση τον 

Καν.609/2013. 

III. Η κρέμα ρυζάλευρου υπάγεται στην κατηγορία «δημητριακά στα οποία   

έχει προστεθεί τροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και τα οποία έχουν 

ανασυσταθεί ή πρέπει να ανασυσταθούν µε την προσθήκη νερού ή άλλου 

υγρού που δεν περιέχει πρωτεΐνες», βάσει του ανωτέρω Κανονισμού. 

IV. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών. 

V. Ως «μικρό παιδί» ορίζεται το παιδί μεταξύ ενός και τριών ετών. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία 

περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις  

προδιαγραφές που αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά 

περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

II. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει  λάβει  αριθμό  γνωστοποίησης  βάσει  

της  Υ1/Γ.Π.47813  από  τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

 
III. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να έχει να τηρεί τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ασφάλειας για Listeria  monocytogenes και Enterobacter  

sakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 2073/2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων σε τρόφιμα. 

 

4.  

ΕΙΔΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η κρέμα ρυζάλευρου, πρέπει να φέρουν «ημερομηνία ανάλωσης έως»  

τουλάχιστον  12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 
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 II. Η κρέμα ρυζάλευρου θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 300 gr 

± 30%. 

 

III. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 

 

IV. Η κρέμα ρυζάλευρου δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  

άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 

μικροοργανισμών. 

 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των της κρέμας ρυζάλευρου πρέπει να 

είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένα από  γεύση ή  οσμή  ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη 

οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται να 

ικανοποιεί τις διατροφικές  απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα 

πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύμφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

 

II. Η κρέμα ρυζάλευρου δεν πρέπει να περιέχει καμία ουσία σε ποσότητα  

τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για τα οποία 

προορίζεται. 

 

III. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της   

Ενωσιακής Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση 

φυτοφαρμάκων σε προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των 

παρασκευασμάτων ( Καν. 609/2013 ). 

 

IV. Η κρέμα ρυζάλευρου πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της   

Ενωσιακής Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και  

αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών 

(βαρέα µμέταλλα, διοξίνες και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006). 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Η κρέμα ρυζάλευρου θα διατίθεται σε κλειστούς και σφραγισμένους 

περιέκτες, που πρέπει να είναι κατάλληλοι για επαφή µε τρόφιμα, 

σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1935/2004 και τους Περί Υλικών 

και Αντικειμένων για επαφή µε τρόφιμα και καθαρού βάρους 300 gr 

±30%. 

 

II. Η  συσκευασία  θα  πρέπει  να  είναι  κλειστή, σφραγισμένη  και  

ακέραια  (χωρίς φθορές και παραμορφώσεις) και να µην παρουσιάζει 

διαρροές  και να είναι εφοδιασμένη µε σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

III. Οι   συσκευασίες του προϊόντος «κρέμα ρυζάλευρου» θα πρέπει να 

παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής. 

 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011. 

 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 

κάτωθι: 
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 Ονομασία τροφίμου  

 Κατάλογος συστατικών 

 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο κυκλοφορίας 

προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 

 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ημερομηνία 

ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Δήλωση σχετικά µε την ηλικία από την οποία χρησιμοποιείται το  

προϊόν.  Η ηλικία αυτή δε θα πρέπει να είναι κάτω των 4 μηνών. 

 Πληροφορίες σχετικά µε απουσία, παρουσία γλουτένης όταν η 

αναφερόμενη ηλικία κατανάλωσης είναι κάτω των 6 μηνών. 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και 

υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην 

περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας  

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του μήνα 

και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

II. Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την 

ενδεδειγμένη χρήση των τροφίμων αυτών, να µην είναι παραπλανητική 

και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες μέσου πρόληψης 

θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, ούτε να υπονοεί τέτοιες 

ιδιότητες. 

 

III. Η επισήμανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασμό και να µη 

περιλαμβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείμενα που να 

εξιδανικεύει τη χρήση των εν λόγω παρασκευασμάτων. Με την επιφύλαξη 

των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές αναπαραστάσεις για εύκολη 

αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την απεικόνιση 

μεθόδων παρασκευής. 

 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να  

υπάρχει επισήμανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
 Το είδος του τροφίμου: «Κρέμα Ρυζάλευρου» 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας / Έτος)’’. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

  Ο αριθμός της σύμβασης. 

8.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Οι συσκευασίες με το ρυζάλευρο θα πρέπει να διατηρούνται σε  καθαρό,  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ δροσερό  και  σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της 

παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις 

συσκευασίας της παραγράφου 6 και τις απαιτήσεις επισήμανσης 

σύμφωνα µε την παράγραφο 7. 

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται 

σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που παραδόθηκε 

τελικά. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως 

ανωτέρω. 

 

 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α 
3. & 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ  / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ  ∆ΕΥΤΕΡΗΣ & 

ΤΡΙΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (γάλα για βρέφη) 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια παρασκευασμάτων για βρέφη και παρασκευασμάτων 

δεύτερης και τρίτης βρεφικής ηλικίας που προορίζεται να καταναλωθεί 

από βρέφη, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

2.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

I. «Παρασκευάσματα για βρέφη» µε βάση τον Καν. 609/2013, ορίζονται 

τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από βρέφη κατά τους 

πρώτους μήνες της ζωής τους και ικανοποιούν πλήρως τις διατροφικές 

απαιτήσεις των βρεφών έως την εισαγωγή κατάλληλων 

συμπληρωματικών τροφών. 

II. «Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» µε βάση τον 

Καν.609/2013, ορίζονται που για κατανάλωση από βρέφη, όταν 

εισάγονται στο διαιτολόγιό τους κατάλληλες συμπληρωματικές τροφές 

και αποτελούν το κύριο υγρό στοιχείο ενός προοδευτικά 

διαφοροποιημένου διαιτολογίου των βρεφών αυτών». 

III. Ως «βρέφος» ορίζεται το παιδί ηλικίας κάτω των 12 μηνών. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Να έχουν παραχθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 

(Καν. 852/2004) και λαμβάνοντας υπόψη τις  προδιαγραφές που 

αναφέρονται στον Καν. 609/2013, όπως έχουν κατά περίπτωση  έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

II. Να έχουν λάβει αριθμό γνωστοποίησης  βάσει της Υ1/Γ.Π.47813  από  

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

III. Να τηρούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων ασφάλειας για Listeria 
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monocytogenes και Enterobactersakazakii, όπως ορίζεται στον Καν. 

2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων σε τρόφιμα. 

4.  

ΕΙΔΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης  

βρεφικής ηλικίας, πρέπει να φέρουν «ημερομηνία  ανάλωσης έως» 

τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

II. Τα παρασκευάσματα θα πρέπει να διατίθενται σε συσκευασίες των 800 

gr. 

 

III. Τα παρασκευάσματα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες. 

IV. Τα παρασκευάσματα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή  

άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 

μικροοργανισμών. 

 

V. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των παρασκευασμάτων πρέπει να είναι 

άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή 

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. Τα παρασκευάσματα πρέπει να 

είναι απαλλαγμένα από γεύση ή οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. 

δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η σύνθεση των τροφίμων να είναι τέτοια ώστε να ενδείκνυται, να 

ικανοποιεί τις διατροφικές απαιτήσεις και να είναι κατάλληλη για τα 

πρόσωπα για τα οποία προορίζεται σύμφωνα µε τα γενικώς αποδεκτά 

επιστημονικά δεδομένα. 

 

II. Τα παρασκευάσματα δεν πρέπει να περιέχουν καμία ουσία σε 

ποσότητα τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των προσώπων για 

τα οποία προορίζεται. 

 

III. Για να καταστούν τα παρασκευάσματα έτοιμα για χρήση, δεν 

απαιτείται τίποτα άλλο εκτός από την προσθήκη νερού, σε κατάλληλη 

ποσότητα ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

IV. Τα  ειδικότερα  ζητήματα  σύνθεσης  θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται    

µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Υ1/Γ.Π.47815, για την  

εναρμόνιση µε την Οδηγία 2006/141/ΕΚ και στον Καν. 609/2013. 

 

V. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της   Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί υπολειμματικότητας σε χρήση φυτοφαρμάκων σε 

προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή των παρασκευασμάτων ( 

Καν. 609/2013 ). 

 

VI. Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της  Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων  και 

αντιµικροβιακών παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών 

(βαρέα µμέταλλα, διοξίνες και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs-Καν. 

1881/2006). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Τα  παρασκευάσματα για βρέφη και τα  παρασκευάσματα  δεύτερης  

βρεφικής ηλικίας πρέπει να συσκευάζονται σε περιέκτες κατάλληλους 

για επαφή µε τρόφιμα, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 

1935/2004 και τους Περί Υλικών και Αντικειμένων για επαφή µε 
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τρόφιμα, και καθαρού βάρους 800gr. 

 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κλειστή, σφραγισμένη και ακέραια 

(χωρίς φθορές και παραμορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές. 

 

III. Οι συσκευασίες των παρασκευασμάτων θα πρέπει να   παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια (β’ συσκευασία), κατάλληλου βάρους και αντοχής. 

 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011. 

 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 

κάτωθι: 

 

 Ονομασία τροφίμου ήτοι «παρασκεύασα για βρέφη» ή  

«παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». Εν τούτοις η 

ονομασία προϊόντων που παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από 

πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος θα είναι η ακόλουθη: «Γάλα για 

βρέφη» και «Γάλα δεύτερης βρεφικής ηλικίας». 

  Κατάλογος συστατικών 

 Ύπαρξη ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή 

δυσανεξίες βάσει του Παρ. ΙΙ του κα. 1169/2011. 

 Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση υπεύθυνο 

κυκλοφορίας προϊόντος. 

 Οδηγίες παρασκευής και ανασύστασης 

 Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ημερομηνία 

ανάλωσης µε τη φράση «Ανάλωση έως (Ημέρα/ Μήνας/Έτος). 

 Οδηγίες συντήρησης, αποθήκευσης 

 Το καθαρό βάρος. 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Ενεργειακή αξία και περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λιπίδια και 

υδατάνθρακες, µε βάση τις απαιτήσεις της Υ1/Γ.Π.47815. 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην 

περίπτωση που η  ημερομηνία ελάχιστης  διατηρησιµότητας  

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του 

μήνα και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Οι ειδικές προαιρετικές ενδείξεις αναφέρονται στην Υ1/Γ.Π.47815. 

 

II. Η επισήμανση και παρουσίαση να παρέχει πληροφόρηση για την 

ενδεδειγμένη χρήση των τροφίμων αυτών, να µην είναι  

παραπλανητική και να µην αποδίδει σε αυτά τα προϊόντα ιδιότητες 

μέσου πρόληψης θεραπευτικής αγωγής νόσου και ίασης από αυτή, 

ούτε να υπονοεί τέτοιες ιδιότητες. 

 

III. Η επισήμανση, παρουσίαση να µην αποθαρρύνουν το θηλασμό και να 

µη περιλαμβάνουν εικόνες βρεφών ή άλλες εικόνες ή κείμενα  που  να  

εξιδανικεύει  τη χρήση των εν λόγω παρασκευασμάτων. Με την 

επιφύλαξη των ανωτέρω επιτρέπονται γραφικές  αναπαραστάσεις  για 
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εύκολη αναγνώριση των παρασκευασμάτων αυτών και για την 

απεικόνιση μεθόδων παρασκευής. 

 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να 

υπάρχει επισήμανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
 Το είδος του τροφίμου: «παρασκευάσματα για βρέφη» ή 

«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας» 

 Αριθμός Γνωστοποίησης ΕΟΦ 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

  Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται  σε  καθαρό,  δροσερό  και  

σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τις ειδικές απαιτήσεις της παραγράφου 4, τις απαιτήσεις 

συσκευασίας της παραγράφου 6 και τις απαιτήσεις επισήμανσης 

σύμφωνα  µε την παράγραφο 7. 

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που 

υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή 

που παραδόθηκε τελικά. 

 

Η  Υπηρεσία  διατηρεί το  δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί  σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή   ως 

ανωτέρω. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια συμπυκνωμένου γάλακτος (εβαπορέ) για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος µη ζαχαρούχου 

συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά αφυδατωμένου, του οποίου η κατά 

βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι τουλάχιστον 7,5% και σε ολικό 

στερεό υπόλειμμα γάλακτος  τουλάχιστον  25% (Οδηγία  2001/114/ΕΚ,  
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όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΚΤΠ άρθρο 80α). 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και  να φέρει σήμανση αναγνώρισης 

ωοειδούς σχήματος σύμφωνα µε την συντομογραφία  και τις απαιτήσεις 

του Καν. 853/04. 

 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη 

νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) 

και να συμμορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 80α του ΚΤΠ, στο οποίο 

περιγράφονται οι προδιαγραφές του συμπυκνωμένου γάλακτος. 

 

III. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης 

διατηρησιµότητας 10 μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία 

παραλαβής του.  

3.  

ΕΙΔΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το  συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει ελαφρώς κρεμώδη υφή και να 

είναι ομοιογενές. 

 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να έχει τη χαρακτηριστική οσμή του 

αφυδατωμένου γάλακτος και το χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο. 

 
III. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 

IV. Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη 

του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών,  

αποχωρισμό  του λίπους ή ενδείξεις σήψης. 

 

V. Το συμπυκνωμένο γάλα δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή 

άλλη αλλοίωση που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση 

μικροοργανισμών. 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του συμπυκνωμένου γάλακτος πρέπει 

να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις  για ατελή επεξεργασία  ή   

χρησιμοποίηση ακατάλληλων υλών. 

 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση. 

 

III. Το συμπυκνωμένο γάλα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή 

οσμή ξένες προς το προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή 

υπόξινη). 

 

 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του συμπυκνωμένου γάλακτος   

(ολική οξύτητα, pH, χρωστικές, πρόσθετα, προσθήκη βιταμινών κ.λ.π.), 

θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις απαιτήσεις της κείμενης 

Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας. 

 

II. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις 

της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, κατάλοιπα κτηνιατρικών προϊόντων και 

αντιµικροβιακών παραγόντων, βαρέα μέταλλα, κασσίτερος, διοξίνες, 

μυκοτοξίνες κ.ά.). 
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6.  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε την 

L. monocytogenes (Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005). 

 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Το συμπυκνωμένο γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε  

λευκοσιδηρά δοχεία µε καθαρό περιεχομένου περίπου 400ml, 

κατάλληλα για επαφή µε τρόφιμα σύμφωνα µε τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας 

(Κ.Τ.Π.) και σύμφωνα µε την Ορθή Βιομηχανική Πρακτική. 

 

II. Η εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των λευκοσιδηρών δοχείων, 

καθώς και οι πλάγιες ραφές τους θα φέρουν οργανικό επίχρισμα, 

κατάλληλο για επαφή µε τρόφιμα και σύμφωνα µε την Ορθή 

Βιομηχανική Πρακτική. 

 

III. Τα λευκοσιδηρά δοχεία θα φέρουν σύστημα εύκολου ανοίγματος. 

 

IV. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 

παραμορφώσεις) και να µην παρουσιάζει διαρροές. 

 

V. Οι συσκευασίες του συμπυκνωμένου γάλακτος θα πρέπει να 

παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

I. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011. 

 

Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, τα 

κάτωθι: 

 

 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε ml. 

 Η  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Οδηγίες συντήρησης 

 Περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

 Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  

άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιµότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α1 

Α/Α 5. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

II. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να  

υπάρχει επισήμανση µε τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 
 «ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ» ή «ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ». 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 

εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο.  

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

9.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι συσκευασίες θα πρέπει να διατηρούνται σε  καθαρό,  δροσερό και 

σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

10.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων. 

 Τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

παραγράφων 3 & 4, τις απαιτήσεις συσκευασίας των παραγράφων   

7 και τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα µε την παράγραφο 8. 

 

Οι συσκευασίες που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που 

υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή που 

παραδόθηκε τελικά. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να  προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή ως 

ανωτέρω. 

 

11.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) σε συσκευασία των 6 τεμαχίων των 

400 gr, της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 έχει τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 1. ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια αλευρίου για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους  Απόρους. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Βάρος: 1.000gr  ανά τεμάχιο. Ελάχιστη διατηρησιμότητα 4 μηνών μετά 

την παραλαβή. Να αναγράφεται στη συσκευασία η φράση « ΔΩΡΕΑΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 1. ΑΛΕΥΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr 

 

II. Σύνθεση: αλεύρι λευκό και αλεύρι ολικής αλέσεως (μαζί με το φλοιό – 

πίτουρα - ενδοσπέρμιο). 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται με  χάρτινη συσκευασία ανά 

τεμάχιο. 

4.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα µμακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  

παραγράφων 2  

 και της παραγράφου 3. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 2. ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια ξερών φασολιών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. Η ονομασία "Ξερά Φασόλια" αποδίδεται σε αποξηραμένα, ώριμα, 

βρώσιμα σπέρματα του φυτού φασίολος (Phaseolus vulgaris) της 

οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae). 

 

III. Τα φασόλια ταξινομούνται σύμφωνα µε το μέγεθος και τη μορφή τους 

σε κατηγορίες σύμφωνα µε την ΚΥΑ 37227/87, όπως αυτή ισχύει. Τα 

υπό προμήθεια φασόλια θα είναι μεσόσπερµα (μέτρια). 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των φασολιών θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία. 

 

II. Τα φασόλια θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης 

διατηρησιµότητας το λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία 

παράδοσης. 

 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

I. Τα φασόλια θα πρέπει να είναι ώριμα, μαλακά και αλευρώδη, το  

εξωτερικό τους χρώμα είναι λευκό και η επιφάνειά τους στιλπνή. ∆εν θα 

πρέπει να είναι συρρικνωμένα και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν 

αλλοιώσεις ή αυξημένη θερμοκρασία. 

 

II. Τα φασόλια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από ζιζάνια, έντομα, 

αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

4.  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ I. Τα φασόλια θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις διατάξεις της 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 2. ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

ενωσιακής νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, 

υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Τα ξερά φασόλια θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για 

επαφή µε τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους 

περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη 

ή µε τρύπες. 

 
III. Οι συσκευασίες των φασολιών θα πρέπει να παραδίδονται σε   

χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου 

για ελληνικά φασόλια). 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Η  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιµότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος και η κατηγορία των φασολιών και η περιοχή παραγωγής 

της. 

  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 2. ΞΕΡΩΝ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

7.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 

και 3 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6. 

 

Η  Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί  σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 3. ΦΑΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια φακής για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. Η  ονομασία  φακή  (LENS  CULIΝARIS)  αποδίδεται  σε 

αποξηραμένα, ώριμα, βρώσιμα σπέρματα του φυτού της οικογένειας 

των ψυχανθών (Leguminosae). Εμφανίζεται µε διάφορα χρώματα 

(πράσινη, καφέ, κόκκινη). Οι υπό προμήθεια φακές θα είναι καφέ 

χρώματος. 

 

III. Οι ποικιλίες φακής ταξινομούνται σύμφωνα µε το μέγεθος και το  

σχήμα  των  κόκκων, στις  εξής κατηγορίες: μεγαλόσπερµες (πλατιές ή  

χοντρές), μεσόσπερµες,  μικρόσπερµες  (ψιλές).  Οι  υπό  προμήθεια  

φακές  θα  είναι  ψιλές  ή χοντρές. 

 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά της φακής θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

II. Η φακή θα πρέπει να έχουν χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας το 

λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η φακή θα πρέπει να είναι ώριμή, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνή και 

όχι συρρικνωμένη. Οι κόκκοι της φακής να µην είναι ξεροί και 

ρυτιδωμένοι και το χρώμα του περισπερμίου να µην είναι φαιό (σταχτί, 

γκρίζο). 

 

II. Η φακή θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ζιζάνια, έντομα, 

αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 3. ΦΑΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

 

4.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η φακή θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών 

ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ξερών φασολιών (ξένες ύλες, 

υγρασία, πτητικές ουσίες κ.λ.π.) θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

 

5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Η φακή θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κατάλληλους για επαφή 

µε τρόφιμα περιέκτες σε κλειστές συσκευασίες καθαρού βάρους 

περιεχομένου, 0,5 κιλού ± 10%, σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή 

σχισμένη ή µε τρύπες. 

 
III. Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε   

χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

 

6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου 

για ελληνική φακή). 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Η  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιµότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 

της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος και η κατηγορία της φακής και η περιοχή παραγωγής της. 

  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 
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 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

7.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 

και 3 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει  σκόπιμο,  να  προβεί  σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 4. ΤΥΡΙ « ΦΕΤΑ ΠΟΠ» 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. H ονομασία «ΦΕΤΑ» (FETA) αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη   

ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το λευκό τυρί άλμης που παράγεται  

παραδοσιακά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιοχές 

Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, 

Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου, από γάλα πρόβειο ή μίγμα 

αυτού  µε  γίδινο.  Το  γάλα,  που  χρησιμοποιείται  για  την  παρασκευή  

της  «ΦΕΤΑΣ» (FETA)   πρέπει   να προέρχεται αποκλειστικά από τις 

παραπάνω αναφερόμενες περιοχές. 

 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. H φέτα θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και 

να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος σύμφωνα µε την 

συντομογραφία   και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

 

II.  Να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 

(Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004) και να 

συμμορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 83 (τμήμα ∆, εδάφιο 2α) του 

ΚΤΠ, στο οποίο περιγράφονται οι προδιαγραφές του τυριού «ΦΕΤΑ». 

 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης έως» 

τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

II. Το τυρί «ΦΕΤΑ» είναι ένα μαλακό τυρί που μπορεί να κόβεται σε 

φέτες. 
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III. Το τυρί «ΦΕΤΑ» δεν έχει επιδερμίδα. 

 

IV. Η μάζα του είναι καθαρή λευκή, συμπαγής µε λίγες μηχανικές σχισμές. 

 

V. Το τυρί μπορεί να φέρει λίγες οπές κατανεμημένες σε όλη τη μάζα. 

 
VI. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 
VII. Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη,  ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση 

που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. 

 

VIII. Το τυρί πρέπει να έχει μέγιστη υγρασία 56% και ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί πρέπει να έχει γεύση ευχάριστη, ελαφρά όξινη και ευχάριστο 

άρωμα. 

 

II. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, 

χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων υλών. 

 

III. Να µην έχε υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να 

επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

 

IV. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 

προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

5.  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΦΕΤΑ» πρέπει να 

συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιµικροβιακών παραγόντων 

(Καν. 37/2010), καθώς και επιµολυντών  (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα,  

διοξίνες  και  παρόμοια  µε  τις  διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 

 

II. ∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών 

ουσιών στο τυρί και στην άλμη. 

 

6.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά µε   

την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές 

εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005]. 

 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Μετά τη δίμηνη ωρίμανση του τυριού «ΦΕΤΑ» σε ξύλινα βαρέλια ή 

μεταλλικά δοχεία σε εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εντός των 

περιοχών που αναφέρονται στην παρ. 1.2 της παρούσης προδιαγραφής, 

το προϊόν τεμαχίζεται σε ισομεγέθη τεμάχια και συσκευάζεται σε 

υποσυσκευασία   (πρώτη συσκευασία– πλαστικό περιέκτη τύπου τάπερ) 

κατάλληλη για  τρόφιμα  (Κανονισμός  (ΕΚ)  αρ. 1935/2004). 

 

II. Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός του πλαστικού περιέκτη πρέπει να 
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καλύπτονται από άλμη. 

 

III. Το καθαρό βάρος του τυριού φέτα που περιέχεται στην υποσυσκευασία 

μπορεί να κυμαίνεται από 400 – 600 γραμμάρια. 

 

IV. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, 

παραμορφώσεις και οπές), να µην παρουσιάζει διαρροές και να είναι 

εφοδιασμένη µε σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση του. 

 

V. Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Είδος ή είδη γάλακτος (ποσοστά) από τα οποία παρασκευάσθηκε 

τo τυρί. 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού. 

 Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου τυριού (στραγγισμένου) 

εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία παραγωγής. 

 Η ημερομηνία συσκευασίας. 

 Αριθμό που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία: ΦΕ – αύξων αριθμός 

υποσυσκευασίας – ημερομηνία παραγωγής. 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας / Έτος)’’. 

 Οδηγίες συντήρησης. 

 Ελάxιστo λίπος (υπoλoγισμένo σε ξερή ουσία). 

 Μέγιστη υγρασία. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική  στην  περίπτωση  που  η  ημερομηνία  

ανάλωσης συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της 

ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Ο αριθμός της σύμβασης.  

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 

της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Τυρί «ΦΕΤΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού 

 Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού 

 Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 
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 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχομένου 

τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

9.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΦΕΤΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε καθαρούς 

ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να 

είναι εφοδιασμένοι µε διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, για καταγραφή 

της θερμοκρασίας. 

Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη 

μεταφορά. 

 

10.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς 

την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής. 

 Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3.1 έως 

3.7  και 4. 

 Την επισήμανση σύμφωνα µε την παράγραφο 8. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 5. « ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. H ονομασία «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» αναγνωρίζεται ως προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) για το κίτρινο σκληρό επιτραπέζιο τυρί 

από αιγοπρόβειο γάλα ή μίγματα αυτού με αγελαδινό γάλα που 

παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα 

 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. H «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος 

σύμφωνα με την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

 

II. Να έχει παραχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων 
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(Κανονισμός 852/2004 και Κανονισμός 853/2004) και να 

συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 83 (τμήμα Δ, εδάφιο 1) του 

Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Γενικό Χημείο του Κράτους), στο οποίο 

περιγράφονται οι προδιαγραφές για τυριά προστατευόμενης ονομασίας 

προέλευσης (ΠOΠ), σκληρά και ημίσκληρα τυριά.  

 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» πρέπει να φέρει «ημερομηνία ανάλωσης 

έως τουλάχιστον 3 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

II. Το τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» είναι ένα κίτρινο σκληρό που μπορεί να 

κόβεται σε φέτες. 

 

III. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

 

IV. Το τυρί δεν πρέπει να παρουσιάζει σήψη, ευρωτίαση ή άλλη αλλοίωση 

που οφείλεται σε φυσικοχημικά αίτια ή δράση μικροοργανισμών. Το 

τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

4.  
ΒΑΣΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Tα βασικά χαρακτηριστικά του τυριού «ΓPABIEPA ΠΟΠ» (ποιοτικά, 

οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά κ.λπ.) είναι:  

I. Χημική σύσταση: – Μέγιστη υγρασία: 38% κατά βάρος – Ελάχιστη 

λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού: 40% κατά βάρος.  

 

II. Τύπος τυριού:– Συνεκτικότητα: σκληρό τυρί με συμπαγή, προπιονικής 

ζύμωσης. 

 
III. Σχήμα: Κυλινδρικό – Διαστάσεις: Διάφορες – Βάρη: Διάφορα. 

 
IV. Μάζα τυριού: – Υφή: Σκληρή ελαστική.  

 
V. Χρώμα: κίτρινο – Άλλα κύρια χαρακτηριστικά: Επιτραπέζιο σκληρό 

τυρί, κυλινδρικού σχήματος, με ευχάριστη γεύση και άρωμα 

προπιονικής ζύμωσης. Απαγορεύεται η χρήση χρωστικών, 

συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί. 

5.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του προϊόντος πρέπει να είναι άψογοι, 

χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή επεξεργασία ή χρησιμοποίηση 

ακατάλληλων υλών. 

 

I. Να μην έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να 

επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρησή του. 

 

II. Το τυρί πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύση ή οσμή ξένες προς το 

προϊόν (π.χ. δυσάρεστη οσμή, γεύση δριμεία ή υπόξινη). 

 

6.  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το γάλα από το οποίο παράγεται του τυρί «ΓPABIEPA ΠΟΠ» πρέπει 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας περί 

καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιμικροβιακών παραγόντων 

(Καν. 37/2010), καθώς και επιμολυντών (αφλατοξίνη, βαρέα μέταλλα, 

διοξίνες και παρόμοια με τις διοξίνες PCBs-Καν. 1881/2006). 
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II. ∆εν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών, συντηρητικών και αντιβιοτικών 

ουσιών στο τυρί και στην άλμη. 

 

7.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας σχετικά με 

την Salmonella spp., L.monocytogenes, Σταφυλοκοκκικές 

εντεροτοξίνες [Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005]. 

 

8.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Τα τεμάχια που τοποθετούνται εντός πλαστικού περιέκτη. 

II. Το καθαρό βάρος του τυριού γραβιέρα που περιέχεται στην 

υποσυσκευασία μπορεί να κυμαίνεται από 400 – 600 γραμμάρια. 

III. Η υποσυσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα, 

παραμορφώσεις και οπές), να μην παρουσιάζει διαρροές και να είναι 

εφοδιασμένη με σύστημα ανοίγματος που καταστρέφεται μετά την 

πρώτη χρήση του. 

IV. Οι υποσυσκευασίες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα ανθεκτικά 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.. 

 

9.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 «ΓΡΑΒΙΕΡΑ Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 

 Τυρί. 

 Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού. 

 Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

 Το βάρος του περιεχομένου εκφρασμένο σε κιλά ή γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΓΡ - …. - 1113-

20/2/1994) 

 

Οι παραπάνω υποχρεωτικές ενδείξεις αναγράφονται τουλάχιστον στην 

ελληνική γλώσσα. Τα στοιχεία ελέγχου αναγράφονται με ευθύνη του 

συσκευαστή κατόπιν έγγραφης άδειας της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, 

η οποία τηρεί ειδικό βιβλίο παρακολούθησης και ελέγχου ανά παραγωγό 

τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ». Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών 

ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 

του Π. Δ. 81/1993. 

II. Ο αριθμός της σύμβασης.  

III. Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

IV. Στην εξωτερική επιφάνεια των χαρτοκιβωτίων (β’ συσκευασία) να 

υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω στοιχεία: 

 Τυρί «ΓΡΑΒΙΕΡΑ» Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 

(ΠΟΠ). 

  Σήμανση αναγνώρισης του παραγωγού 
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  Σήμανση αναγνώρισης του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

  Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού 

  Η επωνυμία και η έδρα του συσκευαστή (εφόσον υφίσταται). 

  Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας / Έτος)’’. 

  Αριθμός συσκευασιών επί το καθαρό βάρος του περιεχομένου 

τυριού (στραγγισμένου) εκφρασμένo σε κιλά ή γραμμάρια.. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

10.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Οι συσκευασίες του τυριού «ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ» να φυλάσσονται σε 

καθαρούς ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας 2 - 4°C. Οι ψυκτικοί θάλαμοι 

πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διακριβωμένα όργανα θερμομέτρησης, για 

καταγραφή της θερμοκρασίας. Οι ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να 

διατηρούνται και κατά τη μεταφορά. 

 

11.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 Τις συνθήκες μεταφοράς των προς παραλαβή τροφίμων ως προς 

την τήρηση θερμοκρασίας και συνθηκών υγιεινής. 

 Τα γενικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρ. 3, 4 και 5. 

 Την επισήμανση σύμφωνα µε την παράγραφο 9. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
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ο
 6»  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια ζυμαρικών για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των ζυμαρικών θα πρέπει 

να είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της κείμενης  

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Τα υπό προμήθεια ζυμαρικά θα πρέπει να είναι κατηγορίας «Σπαγγέτι 

Ν
ο
 6». 

III. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να έχουν χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 

μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

IV. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
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σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα ζυμαρικά πρέπει να είναι αμιγή, χωρίς σπασίματα, υγιή, καθαρά, 

απαλλαγμένα από ξένες ζωικές ή φυτικές ή ανόργανες προσμίξεις. 

 

II. Τα ζυμαρικά δε θα πρέπει να έχουν µαύρα στίγματα, δε θα πρέπει να 

είναι παραμορφωμένα ή επιφανειακά ραγισμένα και η επιφάνειά τους δε 

θα πρέπει να έχει εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες. 

 

4.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Τα ζυμαρικά θα πρέπει να συμμορφώνονται µε τις διατάξεις της 

ενωσιακής νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, αφλατοξίνες κ.ά.). 

 

II. Η υγρασία και οι πτητικές ουσίες, η οξύτητα, η τέφρα θα πρέπει να 

είναι σύμφωνες µε τα όρια που θέτει η κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία για το είδος του τροφίμου. 

 

III. Η χρήση των προσθέτων υλών θα πρέπει να είναι σύμφωνη µε τις 

απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1333/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Τα ζυμαρικά θα πρέπει  να είναι συσκευασμένα σε διάφανους,  

πλαστικούς περιέκτες, κατάλληλους για επαφή µε τρόφιμα και καθαρού 

περιεχομένου 0,5 κιλού σύμφωνα µε τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας. 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή 

ανοίγματα). 

III. Οι συσκευασίες της φακής θα πρέπει να παραδίδονται σε   

χαρτοκιβώτια κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

6.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Ο κατάλογος των συστατικών. 

 Η  ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιµότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα το οποίο προκαλεί  
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αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στην 

παρασκευή του προϊόντος και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 

προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 

της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Η ονομασία του τροφίμου. 

  Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Ο αριθμός των πλαστικών συσκευασιών και το καθαρό  

περιεχόμενο αυτών, εκφραζόμενο σε κιλά ή γραμμάρια ανά 

χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

7.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 

και 3 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια ρυζιού για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. Ρύζι» είναι το προϊόν που λαμβάνεται από την επεξεργασία των ώριμων 

καρπών του φυτού Όριζα» (ORYZA SATIVA) και διατίθεται στο 

εμπόριο με τις παρακάτω μορφές: α) ως αναποφλοίωτο (PADDY), β) ως 

αποφλοιωμένο (CARED) και γ) ως κατεργασμένο (RIZ USINE). που 

διακρίνεται σε κατεργασμένο ως έχει και κατεργασμένο κατόπιν 

υγροθερμικής κατεργασίας (PARBOILING) πριν από την αποφλοίωση 

και την παραπέρα επεξεργασία του. 
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III. Το υπό προμήθεια ρύζι θα είναι ρύζι τύπου «καρολίνα» λευκό κίτρινο 

μεσόκοκκο Α’ ποιότητας. 

 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του ρυζιού θα πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

II. Το ρύζι θα πρέπει να έχει χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας το 

λιγότερο 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική 

νομοθεσία. 
 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Πριν να διατεθεί στην κατανάλωση το ρύζι θα πρέπει να αποφλοιώνεται 

πλήρως με κατάλληλα μηχανικά μέσα. 

 

II. Το ρύζι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ζιζάνια, έντομα, 

αλλοιωμένους κόκκους ή κόκκους άλλων προϊόντων. 

 

III. Η στίλβωση του ρυζιού πρέπει να γίνεται μηχανικά ή με αβλαβείς 

ανόργανες ή οργανικές ουσίες, κατά τρόπον ώστε μετά την 

επεξεργασία, το ρύζι να είναι απαλλαγμένο από κάθε υπόλειμμα του 

στιλβωτικού μέσου. 

 

IV. Το ρύζι να είναι πλήρως επεξεργασμένο (λευκασμένο) και 

επιμελημένης στίλβωσης για την ποικιλία – εμπορικό τύπο- «καρολίνα» 

για μικρόκαρπες ή μεσόκαρπες και να μην περιέχει υγρασία σε ποσοστό 

ανώτερο του 15% και με ανοχή 16%. 

 

V. Η ποικιλία ρυζιού «καρολίνα» πρέπει να διατίθεται στην κατανάλωση 

αυτούσια. Η ανάμιξη ποικιλιών κατώτερης ποιότητας με ανώτερη με 

σκοπό τη διάθεσή της στην κατανάλωση, σαν ανώτερη ποιότητα 

θεωρείται νοθεία. 

 

4.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το ρύζι θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ενωσιακής 

νομοθεσίας περί επιμολυντών (π.χ. υπολείμματα φυτοπροστατευτικών 

ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

II. Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ρυζιού (ξένες ύλες, υγρασία, 

πτητικές ουσίες κ.λ.π.), θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 

της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 37227/87). 

 

5.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το ρύζι πρέπει να είναι συσκευασμένο σε κατάλληλους για επαφή με 

τρόφιμα περιέκτες, σε συσκευασίες καθαρού βάρους περιεχομένου, 0,5 

κιλού ± 10%, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία. 

 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη ή σχισμένη 
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ή με τρύπες. 

 

III. Οι συσκευασίες του ρυζιού θα πρέπει να παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 

κατάλληλης αντοχής και βάρους για παλετοποίηση. 

 

6.  ΕΠΙΣΗMΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

III. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η χώρα καταγωγής ή ο ακριβής τόπος προέλευσης (προκειμένου 

για ελληνικό ρύζι). 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας (η ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιμότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Τα αλλεργιογόνα που περιέχονται ή που μπορούν να περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις 

της κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

IV. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος και η κατηγορία του ρυζιού και η περιοχή παραγωγής του. 

 Ένδειξη σχετική με την αναγνώριση της παρτίδας.Η φράση 

«∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 

7.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 2 

και 3 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 



   

 210 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 8. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

12.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) σε συσκευασία των 6 τεμαχίων των 400 

gr, έχει τις ίδιες Τεχνικές Προδιαγραφές με αυτές της ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1  του 

Συμπυκνωμένου γάλατος. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α2 

Α/Α 9. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

I. Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

II. Με τον όρο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο 

ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε 

μηχανικές μεθόδους, και είναι σύμφωνο µε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθµ. 

29/2012 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα 

εμπορίας του ελαιόλαδου και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 

της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τον προσδιορισμό 

των  χαρακτηριστικών  των  ελαιόλαδων  και  των  πυρηνελαίων  

καθώς  και  µε  τις μεθόδους προσδιορισμού, και τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις τους. 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου 

ελαιόλαδου θα πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στον 

Κανονισμό (ΕΕ)   29/2012 και γενικότερα στην λοιπή κείμενη 

ενωσιακή  και εθνική νομοθεσία. 

 

II. Να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 12 μηνών τουλάχιστον 

από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

 

I. Να είναι διαυγές και ελαιώδες στη θερμοκρασία των 20οC, ΚΤΠ άρθρο 

70. 

 

II. Να έχει το χαρακτηριστικό χρώμα του ελαιόλαδου. 

 

4.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γεύσεις ή οσμές ξένες προς 

αυτό, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής. 

II. Το προϊόν πρέπει να µην παρέχει γενικά ενδείξεις χρησιμοποίησης 

ακατάλληλων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας και συντήρησης, 

κατά την παραγωγή του (π.χ. να µην εμφανίζει οσμή ή γεύση τάγγισης). 

 

5.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Όλα τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι σύμφωνα 

µε τα αντίστοιχα που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού  

(ΕΟΚ)  αριθµ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, και τις 
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εκάστοτε τροποποιήσεις του, σχετικά µε τον προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών των ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων καθώς και µε 

τις μεθόδους προσδιορισμού,   σε   ό,τι   αφορά   το εξαιρετικά 

παρθένο ελαιόλαδο. 

 

II. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο θα πρέπει να συμμορφώνεται µε τις 

διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. 

υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα, 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.ά.). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 

περιέκτες κατάλληλους για επαφή µε τρόφιμα και καθαρού 

περιεχομένου 1,0 λίτρου και 5,0λίτρων, σύμφωνα µε τις διατάξεις της 

ενωσιακής (Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004) και εθνικής νομοθεσίας 

(Κ.Τ.Π.). 

 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς χτυπήματα και 

παραμορφώσεις) και να είναι εφοδιασμένη µε σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. 

 

III. Οι συσκευασίες του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου θα πρέπει να 

παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για 

παλετοποίηση. 

 

7.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα µε την 

κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και 

ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ 

ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

 Η πληροφορία για την συγκεκριμένη κατηγορία ελαιολάδου   

«ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από   

ελιές και µόνο µε μηχανικές μεθόδους». 

 Ο προσδιορισμός της καταγωγής. 

 Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου, εκφραζόμενη 

σε µμονάδες όγκου. 

 Ο αλφαριθμητικός κωδικός έγκρισης (EL 40 xxxx). 

 Οι  ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του ελαίου (µακριά από το φως  

και  τη θερμότητα). 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προϊόντος. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 του 

Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

 Ο αριθμός παρτίδας (η ένδειξη παρτίδας είναι προαιρετική στην 

περίπτωση που η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας 

συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και κατά σειρά της ημέρας, του 

μήνα και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
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ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω  στο  χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι  παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 

 Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Ο αριθμός των φιαλών και το καθαρό περιεχόμενο αυτών, 

εκφραζόμενο σε όγκο, σε κάθε χαρτοκιβώτιο. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

8.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι  συσκευασίες με το ρυζάλευρο θα πρέπει να διατηρούνται σε καθαρό, 

δροσερό και σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα µμακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  

παραγράφων 3 και 4. 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 7. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Α3 

Α/Α 1. ΖΑΧΑΡΗΣ 

2.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της ζάχαρης θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις της   ενωσιακής 

και εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 και Κ.Τ.Π.). 

II. Η ζάχαρη θα πρέπει να έχει χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας 24 

μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της. 

III. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί σε εγκεκριμένες   εγκαταστάσεις 

σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 
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4.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, κρυσταλλική, χωρίς 

συσσωματώματα και να ρέει ελεύθερα. 

 

II. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξένα υλικά. 

 

5.  

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες να είναι άμεμπτοι και να µην παρέχουν 

ενδείξεις από ατελή επεξεργασία ή από χρησιμοποίηση μειονεκτικών πρώτων 

υλών, σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 

6.  

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της   

ενωσιακής νομοθεσίας περί επιµολυντών (π.χ. υπολείμματα 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, βαρέα μέταλλα κ.ά.). 

 

II. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση 

πρέπει να ανέρχεται σε 99,7% ή άνω, προσδιοριζόμενη µε την 

πολωσιµετρική μέθοδο (Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013). 

 
III. Η μέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοσάκχαρο είναι 0,04%. 

 

IV. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ποιότητας είναι αυτά  που αναφέρονται  

στον Κανονισμό  (ΕΕ) 1308/2013. 

  

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι συσκευασμένη σε κατάλληλους για επαφή 

µε τρόφιμα χάρτινους περιέκτες, σε κλειστές συσκευασίες  καθαρού 

βάρους περιεχομένου 1,0 κιλού, σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία. 

 

II. Η συσκευασία δε θα πρέπει να είναι ανοιγμένη ή φθαρμένη και δε θα 

πρέπει να εμφανίζει διαρροές. 

 

III. Οι συσκευασίες της ζάχαρης θα πρέπει να παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια, κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

8.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011. 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα µε την 

κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 29/2012 άρθρα 3, 4, 5, & 6 και 

ΚΥΑ 323902/2009 άρθρο 3), θα πρέπει να αναγράφονται, κατ’ 

ελάχιστον, τα κάτωθι: 

 Η ονομασία του τροφίμου. 

 Η  καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφραζόμενη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 
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του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 

  Η  χώρα  καταγωγής  ή  ο  τόπος  προέλευσης,  όπως  ορίζεται  στο  

άρθρο  26 Καν.(ΕΕ) 1169/2011. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας (η  ένδειξη 

παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που η ημερομηνία 

ελάχιστης διατηρησιµότητας συμπεριλαμβάνει ένδειξη σαφή και 

κατά σειρά της ημέρας, του μήνα και του έτους). 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 

 Η ονομασία του προϊόντος (εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 

 Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας. 

 Ο  αριθμός των χάρτινων συσκευασιών και το καθαρό περιεχόμενο 

αυτών, εκφραζόμενο σε βάρος, σε κάθε χαρτοκιβώτιο 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

9.  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Οι  συσκευασίες   με το ρυζάλευρο θα  πρέπει  να  διατηρούνται  σε  

καθαρό,  δροσερό  και  σκιερό περιβάλλον. 

Οι ίδιες συνθήκες θα πρέπει να διατηρούνται και κατά τη μεταφορά 

10.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα μακροσκοπικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των  

παραγράφων 3 και 4. 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 7. 

 

 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια τεμαχίων βόειου κρέατος (μοσχάρι) για τις ανάγκες του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

«Κρέας», σύμφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των 

απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν 

προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συµπεριλαµβανοµένου του 

αίματος. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το βόειο κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς  σχήματος  

σύμφωνα µε  την  συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

Σε   περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται  

από εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να 

εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

II. Τα τεμάχια βοείου  κρέατος πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα µε τη 

νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), 

όπως έχουν κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το βόειο κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγια ζώων που έχουν 

διατραφεί και αναπτυχθεί καλά και είναι ηλικίας από 12 έως 24 

μηνών. 

 

II. Το κρέας θα πρέπει  να  είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία 

ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 

III. Τα  τεμάχια  βοείου  κρέατος  θα  πρέπει  να  έχουν  τελική  

ημερομηνία ανάλωσης τουλάχιστον 7-8 ημέρες από την ημερομηνία 

παραλαβής τους. 

 

IV. Τα ως άνω τεμάχια θα πρέπει να είναι αποστεωμένα και θα πρέπει να 

προέρχονται από τα εξής τμήματα του σφαγίου:  «κιλότο», 

«στρογγυλό»  ή «τρανς». 
 

V.  Το προϊόν πρέπει να έχει κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του 

είδους. 

 

VI. Το προϊόν πρέπει να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 

 

VII. Το προϊόν δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, 

ευρωτίασης ή τάγγισης. 

 

VIII. ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 

α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς µε 

το κρέας. 

 

β) Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 
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χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη 

συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

 

5.  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Το  τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακων  

παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών  (βαρέα μέταλλα, διοξίνες 

και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) 

να συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή 

µε τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε 

τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 

γραμμάρια. 

 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή ανοίγματα). 

 

III. Τα τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

7.  ΕΠΙΣΗMΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» µε προσθήκη ανάλογα του 

τμήματος του σφαγίου της παραγράφου 3. IV  

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Η  ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό 

βάρος). 

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η 

διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

 Η σήμανση αναγνώρισης. 

 Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη 

επισήμανση των βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα 

καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα 

αναγνώρισης) του σφαγείου 

- Η ημερομηνία σφαγής 

 Οδηγίες συντήρησης 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 
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II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος «Μοσχάρι Άνευ Οστών» 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η σήμανση αναγνώρισης 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Συνθήκες αποθήκευσης 

 

8.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Το βόειο κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να 

διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι 

ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι µε διακριβωμένα όργανα 

θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, 

είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Διανομή µε κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά 

μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια 

Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 

και 4 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6 και 7. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Β 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια τεμαχίων χοιρινού κρέατος για τις ανάγκες του  Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

«Κρέας», σύμφωνα µε τον Καν. 853/2004, είναι τα εδώδιμα μέρη των 

απαριθμούμενων στον εν λόγω Κανονισμό κατηγοριών ζώων και εν 

προκειμένω των «κατοικίδιων οπληφόρων», συµπεριλαµβανοµένου του 

αίματος. 
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2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος  

σύμφωνα µε  την  συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04.  

Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται  από 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να 

εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

II. Το χοιρινό κρέας πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία 

περί υγιεινής τροφίμων (Καν. 852/2004 & Καν.853/2004), όπως έχουν 

κατά περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να έχει τελική ημερομηνία ανάλωσης 

τουλάχιστον 7-8 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του. 

 

II. Το χοιρινό κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία 

ψύξης (όχι κατάψυξη) 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. 

 

III. Το χοιρινό κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα, που έχουν διατραφεί 

και αναπτυχθεί καλά, είτε αρσενικά που δεν έφθασαν στο στάδιο 

γεννητικής ωριμότητας είτε θηλυκά που δεν χρησιμοποιήθηκαν για 

αναπαραγωγή. 

IV. Η διαμόρφωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα σφάγια να είναι ογκώδη 

στην εμφάνιση και να έχουν ανεπτυγμένες μυϊκές μάζες, κυρίως στους 

μηρούς και ωμοπλάτες. 

 

V. Η κατάσταση παχύνσεως πρέπει να είναι τέτοια ώστε το λίπος να είναι 

κατανεμημένο, λευκωπό, όχι μαλακό και ελαιώδες. Να έχει γίνει πλήρης 

αφαίρεση του εσωτερικού λίπους και αφαίρεση του εξωτερικού λίπους 

ώστε το πάχος που απομένει να είναι μικρότερο από 5 χιλιοστόμετρα. Η 

μέτρηση μπορεί να γίνει σε κάθε σημείο του σφαγίου. 

 

VI. Τα τεμάχια της κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προέρχονται από τα 

εξής τμήματα του σφαγίου: «σπάλα» ή «μπούτι», τα οποία πρέπει να 

είναι αποστεωμένα. 

 

VII. Το προϊόν πρέπει να έχει ένα κανονικό χρώμα χαρακτηριστικό του 

είδους. 

VIII. Να είναι καλά συντηρημένο και καθαρό. 

 

IX. Να µην παρουσιάζει αλλοιώσεις αφυδάτωσης, σήψης, ευρωτίασης ή 

τάγγισης. 

 

X. ∆εν είναι αποδεκτή η ύπαρξη: 

 

α) Πρόσθετου λίπους, εκτός του ενδομυϊκού συνδεόμενου φυσικώς µε 

το κρέας. 

 

β) Μικρών τεμαχίων κρέατος (TRIMMINGS) και αποξεσμάτων οστών. 

 



   

 219 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Β 

Α/Α 2. ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το τρόφιμο δεν πρέπει να έχει υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του 

χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στη 

συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

 

5.  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακων 

παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών  (βαρέα μέταλλα, διοξίνες 

και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 

 

6.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

IV. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (τεμαχισμός, αποστέωση) 

να συσκευάζεται σε κενό µε υλικά συσκευασίας κατάλληλα για επαφή 

µε τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό βάρος κάθε 

τεμαχίου βοείου κρέατος άνευ οστών θα πρέπει να είναι από 450-550 

γραμμάρια. 

 

V. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή 

ανοίγματα). 

 

VI. Τα  τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη   συσκευασία) 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

7.  ΕΠΙΣΗMΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Το  είδος  «Χοιρινό Άνευ Οστών»  µε  προσθήκη  ανάλογα  του  

τμήματος  του σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ  

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Η  ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό 

βάρος). 

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η 

διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

 Η σήμανση αναγνώρισης. 

 Οι ενδείξεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία για την πρόσθετη 

επισήμανση των βοοειδών, ήτοι: 

- Ο αριθμός αναγνώρισης του ζώου 

- Η χώρα γέννησης & εκτροφής του ζώου ή χώρα 

καταγωγής 

- Η χώρα σφαγής και ο αριθμός έγκρισης (σήμα 

αναγνώρισης) του σφαγείου 

- Η ημερομηνία σφαγής 

 Οδηγίες συντήρησης 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
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Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος «Χοιρινό Άνευ Οστών» µε προσθήκη ανάλογα του 

τμήματος  του σφαγίου της παραγράφου 3. VΙ 

 Η φράση ‘‘Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)’’. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η σήμανση αναγνώρισης 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Συνθήκες αποθήκευσης 

 

8.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Το χοιρινό κρέας, να φυλάσσεται σε ψυκτικούς θαλάμους ώστε να 

διασφαλίζεται θερμοκρασία 7°C το ανώτερο σε όλα τα σημεία του κρέατος. Οι 

ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι µε διακριβωμένα όργανα 

θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, 

είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

Διανομή µε κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε ενδεδειγμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας (όπως προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. Τα μεταφορικά 

μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια 

Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 

9.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 

και 4 

 τις απαιτήσεις επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 6 και 7. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Β2 

Α/Α 1. ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια νωπού κρέατος πουλερικών (κοτόπουλο) για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
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Με τον όρο «κοτόπουλο» (για ψήσιμο) εννοείται πουλερικό, στο οποίο η 

άκρη του στέρνου είναι εύκαμπτη (δεν έχει αποστεωθεί), σύμφωνα µε 

Κανονισμό ΕΟΚ αριθ. 543/2008. 

2.  
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

I. Το νωπό κρέας πουλερικών θα πρέπει να προέρχεται από εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και  να φέρει σήμανση αναγνώρισης ωοειδούς σχήματος 

σύμφωνα µε την συντομογραφία και τις απαιτήσεις του Καν. 853/04. 

 

II. Σε περίπτωση εισαγωγής από Τρίτη χώρα θα πρέπει να προέρχεται από 

εγκαταστάσεις που ανήκουν στον κατάλογο των εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων από Τρίτες χώρες οι οποίες έχουν εγκριθεί για να 

εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ. 

 

III. Να έχει παραχθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία περί υγιεινής τροφίμων  

(Καν. 852/2004 & Καν.853/2004) και περί κανόνων εμπορίας κρέατος 

πουλερικών (Καν. 543/2008 και ΕΚ 1308/2013), όπως έχουν κατά 

περίπτωση έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

3.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Το  κρέας  πουλερικών  πρέπει  να  αναφέρεται  σε  ημερομηνία  

σφαγής μικρότερη των  3 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

II. Το κρέας θα πρέπει να είναι νωπό, διατηρημένο σε θερμοκρασία ψύξης 

(όχι κατάψυξη). 

 

III. Τα  κοτόπουλα, πρέπει να προέρχονται από πτηνά απόλυτα υγιή, φυλών 

κρεατοπαραγωγής και των δύο  γενών, καλά αναπτυγμένα, ηλικίας 

μέχρι τριών (3) μηνών (BROILER). 

 

IV. Να είναι ταξινομημένα ως ποιότητας «Α» σύμφωνα µε τους (ΕΚ) 

543/2008 και ΕΚ 1308/2013 όπως έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

 

V. Να είναι ευσπλαχνισμένα και να απουσιάζουν η κεφαλή, ο τράχηλος, 

άκρα από τον ταρσό και κάτω (η τομή να γίνεται στο μέσο της 

άρθρωσης), η τραχεία, ο οισοφάγος, τα έντερα, τα γεννητικά όργανα, οι 

αδένες της αμάρας, η χοληδόχος κύστη, τα πνευμόνια, η καρδιά, το 

στομάχι, ο σπλήνας, το ήπαρ και το δέρμα μαζί µε το υποδόριο λίπος 

της αμάρας. 

 

VI.  Να έχουν καλή όψη. Το κρέας πρέπει να είναι παχύ, το στήθος 

ανεπτυγμένο, φαρδύ, μακρύ και σαρκώδες, όπως σαρκώδη πρέπει 

επίσης να είναι και τα πόδια. Να υπάρχει ένα λεπτό και κανονικό 

στρώμα λίπους  στο στήθος, την πλάτη και τους μηρούς. 

 
VII. Να µην περιέχουν πτερά ή πτίλα ή στελέχη τους. Λίγα μικρά πούπουλα, 

τμήματα στελεχών (άκρες καλάμων) και τρίχες (filoplumes) είναι 

δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο στήθος, τα πόδια, τους γλουτούς, τις 

αρθρώσεις των κάτω άκρων και τις άκρες από τις φτερούγες. 

 

VIII. Το χρώμα του κρέατος να είναι χαρακτηριστικό του είδους, το δε χρώμα 

του δέρματος να είναι λευκό ως λευκοκίτρινο. 
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IX. Τα σφάγια να είναι ανέπαφα και καθαρά, χωρίς κανένα ορατό ξένο 

σώμα, ακαθαρσία ή αίμα. 

 

X. Τα σφάγια να είναι χωρίς ορατές κηλίδες αίματος εκτός από όσες είναι 

μικρού μεγέθους και διακριτικές. 

 

XI. Τα σφάγια να µη φέρουν σοβαρούς μώλωπες και αλλοιώσεις από  

κτυπήματα. 

 

4.  
ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα κοτόπουλα δεν πρέπει να έχουν υποστεί μεταβολή των 

οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, όπως επίσης και αλλοιώσεις που 

μπορεί να επιδράσουν στη συντήρησή του και να το καταστήσουν ακατάλληλο 

για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 

5.  
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Το νωπό κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της 

Ενωσιακής Νομοθεσίας ως προς τα μικροβιολογικά κριτήρια ασφάλειας 

σχετικά µε την Salmonella typhimurium και Salmonella enteritidis,  

(Κανονισμός  (ΕΚ)  αριθ.1086/2011 ). 

 

6.  

ΧΗΜΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Το τρόφιμο πρέπει να συμμορφώνεται µε τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Νομοθεσίας περί  καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων & αντιμικροβιακων  

παραγόντων (Καν. 37/2010) καθώς και επιµολυντών (βαρέα μέταλλα, διοξίνες 

και παρόμοια µε τις διοξίνες PCBs- Καν. 1881/2006). 

 

7.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Κάθε τεμάχιο, μετά από την επεξεργασία του (σφαγή, εκσπλαγχνισµός) 

θα πρέπει να συσκευάζεται σε «δισκάκι» µε διαφανή μεμβράνη 

επικάλυψης (προσυσκευασία), και τα υλικά αυτά θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τρόφιμα (Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1935/2004). Το καθαρό 

βάρος του περιεχομένου κοτόπουλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 

1.300 και 1.700 γραμμαρίων. 

 

II. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ακέραια (χωρίς φθορές ή 

ανοίγματα). 

 

III. Τα  τεμάχια να τοποθετούνται σε χαρτοκιβώτια (δεύτερη συσκευασία) 

κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση. 

8.  ΕΠΙΣΗMΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

 Το είδος χοιρινό «Ολόκληρο νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα 

βρώσιμα εντόσθια»    
 Η κατηγορία ποιότητα «Α». 

 Η Ημερομηνία σφαγής. 

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Η  ποσότητα του περιεχομένου σε κιλά/ή γραμμάρια (καθαρό 
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βάρος). 

 Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η 

διεύθυνση του συσκευαστή ή του υπεύθυνου. 

 Η σήμανση αναγνώρισης. 

 Οδηγίες συντήρησης 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Αναφορά στην προέλευση του κρέατος (Καν. 1337/2013)/χώρα 

καταγωγής. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Το είδος «Νωπό Κοτόπουλο χωρίς τα βρώσιμα εντόσθια». 

 Η κατηγορία ποιότητα «Α». 

 Η Ημερομηνία σφαγής. 

 Η φράση «Ανάλωση μέχρι (Ημέρα/ Μήνας/Έτος)». 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας παραγωγής ή 

συσκευασίας. 

 Η σήμανση αναγνώρισης 

 φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 Συνθήκες αποθήκευσης 

 

9.  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Τα νωπά κοτόπουλα (σφάγια), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικούς 

θαλάμους ώστε η θερμοκρασία του κρέατος να µην ανέρχεται πάνω από   4°C. 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι µε διακριβωμένα όργανα 

θερμομέτρησης, και η καταγραφή της θερμοκρασίας είτε θα γίνεται αυτόματα, 

είτε σε χειρόγραφα αρχεία διαθέσιμα στον έλεγχο. 

 

Η διανομή πρέπει να γίνεται µε κατάλληλα μέσα μεταφοράς υπό ψύξη σε 

ενδεδειγμένες συνθήκες θερμοκρασίας (όπως  προαναφέρθηκαν) και υγιεινής. 

Τα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να διαθέτουν σχετική άδεια που εκδίδεται  από  

την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. 

 

10.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των  παραγράφων 3 

και 4 

 τις απαιτήσεις  επισήμανσης, σύμφωνα µε την παράγραφο 7 και 8. 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 
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παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ  Γ 
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια οπωρολαχανικών, για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

2.  

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

I. Η ποιότητα, η υγιεινή και τα χαρακτηριστικά των οπωρολαχανικών θα 

πρέπει να είναι σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην κείμενη εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία. [Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, Καν. (ΕΕ) αριθ. 

543/2011]. 

 

II. Το προϊόν θα πρέπει να έχει παραχθεί, τυποποιηθεί και συσκευαστεί σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και 

εθνική νομοθεσία. 

 

III. Τα  μήλα και τα πορτοκάλια θα πρέπει να συμμορφώνονται  µε  τις  

Ειδικές Προδιαγραφές  Εμπορίας  (Παράρτημα  Ι,  Μέρος  Β)  του  

Καν  (ΕΕ)  αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα µε τις Γενικές 

Προδιαγραφές   Εμπορίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Α) του ίδιου 

Κανονισμού. 

 

IV. Τα μήλα και τα πορτοκάλια θα πρέπει να είναι Κατηγορίας Ι, σύμφωνα 

V. µε τα προβλεπόμενα στις Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας 

(Παράρτημα Ι, Μέρος Β) του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011. 

 

VI. Τα μήλα θα είναι κόκκινα. 

 

VII. Το βάρος κάθε λάχανου πρέπει να κυμαίνεται από 1,2 έως 2,0 κιλά. 

 

VIII. Τα  πορτοκάλια θα είναι συσκευασμένα σε διχτάκι (μονάδα 

συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιμα. Κάθε μονάδα 

συσκευασίας θα περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια και το συνολικό 

καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

 

IX. Τα μήλα θα είναι συσκευασμένα σε διάτρητη σφραγισμένη 

πλαστική σακούλα (μονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε 

τρόφιμα. Κάθε μονάδα συσκευασίας θα περιέχει 10 έως 12 τεμάχια και 

το συνολικό καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

 

X. Τα κρεμμύδια θα  είναι  συσκευασμένα σε διχτάκι  (μονάδα 

συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιμα. Κάθε μονάδα 

συσκευασίας θα περιέχει κατά μέγιστο 15 τεμάχια και το συνολικό 

καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

 
XI. Τα καρότα θα είναι συσκευασμένα σε  σφραγισμένη πλαστική σακούλα 

(μονάδα συσκευασίας) κατάλληλη για επαφή µε τρόφιμα. Το συνολικό 
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καθαρό βάρος θα είναι περίπου 1,0 κιλό. 

 
XII. Οι πατάτες θα  είναι  συσκευασμένες σε διχτάκι  (μονάδα 

συσκευασίας), κατάλληλο για επαφή µε τρόφιμα. Κάθε μονάδα 

συσκευασίας θα περιέχει κατά μέγιστο 14 τεμάχια και το συνολικό 

καθαρό βάρος θα είναι περίπου 2,0 κιλά. 

 
XIII. Οι μονάδες συσκευασίας των µήλων, των πορτοκαλιών, των 

κολοκυθιών, των καρότων, και των πατατών θα παραδίδονται σε 

χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής, που θα μπορούν να 

πολτοποιούνται. 

 

XIV. Τα λάχανα θα παραδίδονται σε κατάλληλες παλέτες τύπου 

«καρπουζοπαλέτες». 

 

3.  

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

 

Με την επιφύλαξη των επιτρεποµένων ορίων ανοχής κατά περίπτωση (για 

τα μήλα και τα πορτοκάλια Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, 

Μέρος Β του Καν (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ενώ τα λάχανα µε τις Γενικές 

Προδιαγραφές Εμπορίας, Παράρτημα Ι, Μέρος Α του ίδιου Κανονισμού, τα 

προϊόντα πρέπει να είναι: 

 Ακέραια 

 Υγιή  –  αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από 

σήψη ή αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για 

κατανάλωση. 

 Καθαρά, ουσιαστικά απαλλαγμένα από κάθε ορατή ξένη ύλη. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Ουσιαστικά απαλλαγμένα από φθορές, οι οποίες προκαλούνται από 

επιβλαβείς οργανισμούς. 

 Απαλλαγμένα από µη φυσιολογική εξωτερική υγρασία. 

 Απαλλαγμένα από ξένη οσμή και / ή ξένη γεύση. 

 Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια ώστε να 

τους επιτρέπει να αντέχουν τη µμεταφορά και τον εν γένει χειρισμό 

και να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο 

προορισμού. 

 Τα προϊόντα πρέπει να είναι επαρκώς ανεπτυγμένα, αλλά όχι 

υπερβολικά και οι καρποί να βρίσκονται σε ικανοποιητικό στάδιο 

ωρίμανσης και να µην είναι υπερώριμοι. 

 

4.  ΕΠΙΣΗMΑΝΣΕΙΣ 

 

Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήμανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύμφωνη µε το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 

1169/2011 

 

I. Επί της συσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται: 

  

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) 

 Η περιοχή παραγωγής 

 Η καθαρή ποσότητα του τροφίμου εκφρασμένη σε κιλά ή 

γραμμάρια. 

 Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης. 

 Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η  διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 1 

του Καν.(ΕΕ) 1169/2011). 
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 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

Τονίζεται, ότι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναγράφεται στην 

επισήμανση του τροφίμου, θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις της 

κείμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. 

 

II. Πάνω στο χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

 Η ονομασία του τροφίμου (είδος και κατηγορία) και η περιοχή 

παραγωγής της. 

 Ένδειξη σχετική µε την αναγνώριση της παρτίδας. 

 φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 
 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

5.  

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΙ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα 

της παραδοθείσας ποσότητας: 

 τα γενικά και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των παραγράφων 3 

και 4 

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε 

εργαστηριακούς ελέγχους των προδοθέντων τροφίμων μετά από τη σχετική 

δειγματοληψία. 

Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος 

υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να 

παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 
 

1. Να είναι ευρείας αναγνωσιμότητας 

2. Να μην προορίζονται για επαγγελματική χρήση ή μαζική εστίαση  

3. Να ευρίσκονται στις προθήκες και τα ράφια των καταστημάτων τροφίμων και super 

market. 

4. Να μεταφέρονται με αυτοκίνητα ψυγεία με άριστες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.   

5. Είναι ευθύνη του προμηθευτή να συλλέξει για τα προϊόντα του Παντοπωλείου υπεύθυνες 

δηλώσεις ότι δεν περιέχουν γενετικώς τροποποιημένες πρώτες ύλες. 

6. Και η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», δύναται να 

μην είναι έκτυπη ή να αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ταινία επικολλήμενη  επί της 

συσκευασίας  και επί του χαρτοκιβωτίου 
 

 

2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α    1. ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια βρεφικές πάνες για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
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2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Οι βρεφικές πάνες θα διατίθενται σε συσκευασία περιεχομένου από 44 

έως και 54 τεμάχια. 

II. Οι υπό προμήθεια βρεφικές πάνες θα πρέπει να δίνονται σε τρία μεγέθη: 

 από 7 έως 18 kgr  

 από 11 έως 25 kgr. 

Το  σύνολο της  ποσότητας, που θα προσφερθεί, πρέπει να  επιμερίζεται 

στα ανωτέρω μεγέθη ως εξής: 

 από 7 έως 18 kgr: 50%  

 από 11 έως 25 kgr: 50% 

III. Οι βρεφικές πάνες να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να 

είναι απορροφητικές και να διαθέτουν σύστημα κλεισίματος «κριτς - 

κρατς». 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται µε 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

V. Η  ημερομηνία παραγωγής των βρεφικών πανών δεν θα πρέπει να είναι 

παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε συσκευασία να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή,  

 η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι 

παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης,  

 τα συστατικά του προϊόντος και ο αριθμός των τεμαχίων που 

περιέχονται και  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι  συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους 

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

V. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια σχολικών τσαντών (πλάτης) για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Να είναι υφασμάτινες ή δερμάτινες και εναλλακτικά νάιλον ή πολυέστερ 

II. Nα έχουν τη σήμανση CE και να αναγράφεται η χώρα προέλευσης. 

III. Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

IV. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική 

και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

V. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστό και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. 

II. Στο εσωτερικό κάθε σχολικής τσάντας   θα υπάρχει αποσπώμενη ετικέτα 

(αυτοκόλλητή) ή χάρτινο καρτελάκι στα οποία θα αναγράφονται :  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους  

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα στην αυτοκόλλητη 

ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Ο υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 2 ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΤΕΤΡΑΔΙΑ, ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, 

ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (μη είδη ένδυσης)» για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Κάθε συσκευασία θα αποτελείται από τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Κατ’ ελάχιστον 8 τετράδια (50 φύλλων): 

 1 κασετίνα μέσου μεγέθους 

 Κατ’ ελάχιστον  8 μολύβια  

 1 ξύστρα  

 Κατ’ ελάχιστον 2 γόμες  

 1 σετ γεωμετρικών οργάνων (χάρακας – γνώμονας – διαβήτης – 

μοιρογνωμόνιο) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 2 ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  

 Κατ’ ελάχιστον 5 ντοσιέ με ελάσματα για διαφάνειες  

 1 πακέτο διαφάνειες (τουλάχιστον 100 τεμάχια) 

 1 φάκελο με αυτιά και λάστιχο 

 1 πακέτο ξυλομπογιές (24 τεμ.) 

 1 πακέτο μαρκαδόροι χοντροί (24 τεμ.) 

 1 ψαλίδι  

 1 πακέτο Α4 (φωτοτυπικό λευκό χαρτί) 

 1 κόλα υγρή τουλάχιστον  30  γραμμάρια 

 1 κόλα  stick τουλάχιστον 20 γραμμάρια 

 1 μπλοκ με χαρτόνια canson μεγέθους Α4 

 1 μπλοκ ακουαρέλας μεγάλο 

 3 πινέλα (διάφορα μεγέθη) 

 1 Παλέτα Αυγοθήκη 

 1 πακέτο νερομπογιές (όχι τέμπερες) 

 2 Στυλό διαρκείας 

II. Να είναι κατάλληλα για σχολική χρήση 

III. Να είναι κατάλληλες και ασφαλείς για παιδιά 

IV. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική 

και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

V. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστό και σφραγισμένο, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

 η επωνυμία του υπεύθυνου διανομής,  

 ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια 

κατάλληλου βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 3 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια του είδους «Σετ παιδικού ενδύματος» για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για 

το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 3 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα υλικά κατασκευής, όπως αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να είναι αρίστης 

ποιότητας και να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Η 

ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και να γίνεται με τη 

χρησιμοποίηση των πλέον κατάλληλων πρώτων υλών και μεθόδων, ώστε να 

καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής. Επίσης, πρέπει να 

πληρούνται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας EN 14682:2014 

σχετικά με την «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων - Κορδόνια και κορδόνια 

περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα». 

 

 Απαιτήσεις Α΄ υλών  

I. Για την κατασκευή του σετ παιδικού ενδύματος απαιτείται ύφασμα 

πλέξης φούτερ και σύνθεσης80% βαμβάκι και 20% πολυεστέρας.  

II. Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας ανοικτού τύπου. 

III. Η βαφή εκτελείται με κατάλληλα χρώματα, έτσι ώστε να παρουσιάζει 

αντοχή στο πλύσιμο, τον ιδρώτα και την τριβή. Κατά τη βαφή δε θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα αζωχρώματα ή άλλες χημικές 

ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– 

Entry 43. 

IV. Κατασκευαστικά στοιχεία - Μακροσκοπικά στοιχεία  

Το κάθε σετ παιδικού ενδύματος θα αποτελείται από δύο τεμάχια: μία ζακέτα με 

μακριά μανίκια και ένα παντελόνι. 

Η ζακέτα θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τα μανίκια καιτις τσέπες. Θα 

διαθέτει επίσης όρθιο γιακά ή κουκούλα. Η ζακέτα θα κλείνει μπροστά με 

φερμουάρ ανοικτού τύπου και θα φέρει εκατέρωθεν στο κάτω μέρος της δύο (2) 

πλαϊνές λοξές τσέπες. Στο κάτω μέρος των μανικιών και στο κάτω τελείωμα της 

ζακέτας θα υπάρχει λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

Το παντελόνι θα φέρει λάστιχο και προαιρετικά κορδόνι στην περιφέρεια της 

μέσης για καλύτερη εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να φέρει και τσέπες. Τα κάτω 

άκρα του παντελονιού θαέχουν ραφή ήλάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

Η ζακέτα και το παντελόνι δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα ύφανσης, 

σχισίματα, κοψίματα, τρύπες και τομές του υφάσματος.  

Θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς στίγματα ή κηλίδες. 

Ο χρωματισμός της κλωστής ραφής θα πρέπει να είναι της ίδιας απόχρωσης με το 

κύριο χρώμα του υφάσματος σ’ όλο το μήκος της. 

Το ύφασμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ανομοιομορφία στη βαφή του. 

Η ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη καιδεν πρέπει να 

παρουσιάζει ελαττώματα, όπως πολύ χαλαρή ή σφιχτή ραφή ή με κενά. 

Τα σετ παιδικών ενδυμάτων θα είναι δύο ειδών (για κορίτσια και για αγόρια) και 

σε δύο μεγέθη αντίστοιχα [νούμερο 4 (ή για τεσσάρων ετών ή ύψος 104) και 

νούμερο 7 (ή για επτά ετών ή για ύψος 122)]. Οι ποσότητες ανά μέγεθος και ανά 

είδος αναφέρονται λεπτομερώς στη διακήρυξη.  

Θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τα σχέδια και το χρωματισμό μεταξύ 

των σετ παιδικών ενδυμάτων για το ίδιο φύλο (σετ για κορίτσια, σετ για αγόρια). 

V. Σε κάθε σετ παιδικών ενδυμάτων το μέγεθος της ζακέτας θα πρέπει να 

ταυτίζεται με το μέγεθος του παντελονιού. 

VI. Σε κάθε ζακέτα και σε κάθε παντελόνι, στο εσωτερικό μέρος τους 

ράβεται ετικέτα κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να 

αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, με ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία τα 

παρακάτω: 

Μέγεθος 

Σύνθεση 

Οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 3 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κάθε σετ διπλώνεται κατάλληλα και τοποθετείται μέσα σε νάιλον, 

σφραγισμένη διαφανή σακούλα με εμφανές το μέγεθος του σετ που 

περιέχεται σε αυτή. Τα σετ τοποθετούνται ανά είδος (για κορίτσια και για 

αγόρια) και ανά μέγεθος εντός χαρτοκιβωτίων κατάλληλης αντοχής. Τα 

χαρτοκιβώτια θα πρέπει να κλείνουν με ταινία ή τσέρκια ή άλλο τρόπο. 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Κάθε χαρτοκιβώτιο θα φέρει εξωτερικά τα παρακάτω στοιχεία: 

Τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α 1 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια «ΥΠΝΟΣΑΚΟΥ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Κάθε υπνόσακος θα παρέχεται με συσκευασία μεταφοράς, και θα 

καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:  

 Αδιάβροχος, με διαστάσεις τουλάχιστον 150 x 60, βάρος,  

 εύρος θερμοκρασιών: 0c/+25c ή καλύτερος και υλικό polyester & 

hollowfibre ή αντίστοιχο 

II. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική 

και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

III. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη 

από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

IV. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

 η ημερομηνία παραγωγής, η οποία δεν θα πρέπει να είναι 

παλαιότερη από 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης,  

 ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους 

ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α 1 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α 2 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια «ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ» για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους  Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Κάθε κουβέρτα θα είναι ημίδιπλη, και θα παρέχεται με πλαστική κλειστή 

συσκευασία μεταφοράς. 

II. Να συμμορφώνονται με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ και τη σχετική ελληνική 

και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

III. Η παραγωγή τους και η διάθεσή τους στην αγορά να συμμορφώνονται με 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

I. Κάθε χαρτοκιβώτιο να είναι κλειστή και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη 

παραβίασης. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

 ο αριθμός των τεμαχίων που περιέχονται και  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου  βάρους  

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α 3 ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  

1. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για 

την προμήθεια του είδους «Σετ αθλητικού ενδύματος» για τις ανάγκες 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων. 

2 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα υλικά κατασκευής, όπως αναφέρονται παρακάτω, πρέπει να είναι αρίστης 

ποιότητας και να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. Η 

ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και να γίνεται με τη 

χρησιμοποίηση των πλέον κατάλληλων πρώτων υλών και μεθόδων, ώστε να 

καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές απαιτήσεις της προδιαγραφής. Επίσης, πρέπει 

να πληρούνται οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφάλειας EN 

14682:2014 σχετικά με την «Ασφάλεια παιδικών ενδυμάτων - Κορδόνια και 

κορδόνια περίσφιξης στα παιδικά ενδύματα». 

 Απαιτήσεις Α΄ υλών  
I. Για την κατασκευή του σετ αθλητικού ενδύματος απαιτείται ύφασμα 

σύνθεσης 100% πολυεστέρας.  

II. Το φερμουάρ να είναι άριστης ποιότητας ανοικτού τύπου. 

III. Η βαφή εκτελείται με κατάλληλα χρώματα, έτσι ώστε να παρουσιάζει 

αντοχή στο πλύσιμο, τον ιδρώτα και την τριβή. Κατά τη βαφή δε θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν απαγορευμένα αζωχρώματα ή άλλες χημικές 

ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH Annex XVII Appendix 8– 

Entry 43. 

 Κατασκευαστικά στοιχεία - Μακροσκοπικά στοιχεία  
IV. Το κάθε σετ αθλητικού ενδύματος θα αποτελείται από δύο τεμάχια, μία 

ζακέτα με μακριά μανίκια και ένα παντελόνι. 

V. Η ζακέτα θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τα μανίκια, τις τσέπες και 

τον γιακά. Η ζακέτα θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ ανοικτού τύπου 

και θα φέρει εκατέρωθεν στο κάτω μέρος της δύο (2) πλαϊνές λοξές 

τσέπες. Στο κάτω μέρος των μανικιών και στο κάτω τελείωμα της 

ζακέτας θα υπάρχει λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 

VI. Το παντελόνι θα φέρει λάστιχο και προαιρετικά κορδόνι στην περιφέρεια 

της μέσης για καλύτερη εφαρμογή. Επίσης, μπορεί να φέρει και τσέπες. 

Τα κάτω άκρα του παντελονιού θα έχουν ραφή ή λάστιχο για καλύτερη 

εφαρμογή. 

VII. Η ζακέτα και το παντελόνι δε θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαττώματα 

ύφανσης, σχισίματα, κοψίματα, τρύπες και τομές του υφάσματος.  

VIII. Θα πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς στίγματα ή κηλίδες. 

IX. Ο χρωματισμός της κλωστής ραφής θα πρέπει να είναι της ίδιας 

απόχρωσης με το κύριο χρώμα του υφάσματος σ’ όλο το μήκος της. 

X. Το ύφασμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ανομοιομορφία στη βαφή του. 

XI. Η ραφή και η κατασκευή εν γένει πρέπει να είναι επιμελημένη και δεν 

πρέπει να παρουσιάζει ελαττώματα, όπως πολύ χαλαρή ή σφιχτή ραφή ή 

με κενά. 

XII. Τα σετ αθλητικών ενδυμάτων θα είναι δύο ειδών (για κορίτσια και για 

αγόρια) και σε τρία μεγέθη αντίστοιχα [νούμερο 8 (ή για οκτώ χρονών ή 

για ύψος 128), νούμερο 12 (ή για δώδεκα χρονών ή για ύψος 152) και 

νούμερο 14 (ή για δεκατεσσάρων χρονών ή για ύψος 164)].Οι ποσότητες 

ανά μέγεθος και ανά είδος αναφέρονται λεπτομερώς στη διακήρυξη.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α 3 ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ  

XIII. Θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τα σχέδια και το 

χρωματισμό μεταξύ των σετ αθλητικών ενδυμάτων για το ίδιο φύλο (σετ 

για κορίτσια, σετ για αγόρια). 

XIV. Σε κάθε σετ αθλητικών ενδυμάτων το μέγεθος της ζακέτας θα πρέπει να 

ταυτίζεται με το μέγεθος του παντελονιού. 

Σε κάθε ζακέτα και σε κάθε παντελόνι, στο εσωτερικό μέρος του ράβεται ετικέτα 

κατάλληλων διαστάσεων, στην οποία πρέπει να αναγράφονται κατ’ ελάχιστον, 

με ανεξίτηλα και ευανάγνωστα στοιχεία τα παρακάτω: 

Μέγεθος 

Σύνθεση 

Οδηγίες πλυσίματος – σιδερώματος 
 

3 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κάθε σετ διπλώνεται κατάλληλα και τοποθετείται μέσα σε 

διαφανή, νάιλον, σφραγισμένη σακούλα με εμφανές το μέγεθος 

του σετ που περιέχεται σε αυτή. Τα σετ τοποθετούνται ανά 

είδος (για κορίτσια και για αγόρια) και ανά μέγεθος εντός 

χαρτοκιβωτίων κατάλληλης αντοχής. Τα χαρτοκιβώτια θα 

πρέπει να κλείνουν με ταινία ή τσέρκια ή άλλο τρόπο. 

4 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Κάθε χαρτοκιβώτιο θα φέρει εξωτερικά τα παρακάτω στοιχεία: 

Τη φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α 1 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ  ΡΟΥΧΩΝ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια σκόνης για το πλύσιμο ρούχων για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Η σκόνη πλυσίματος θα είναι κατάλληλη για πλύσιμο ρούχων στο 

πλυντήριο. 

II. Η σκόνη πλυσίματος θα παρασκευάζεται, θα τυποποιείται από 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και θα διατίθεται στο εμπόριο σύμφωνα µε 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

III. Η σκόνη πλυσίματος ρούχων θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου 

16 έως 24 μεζούρες πλύσης. 

IV. Να διαλύεται εύκολα και πλήρως στο νερό και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(30
o
C). 

V. Να καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρούχα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 

(30
o
C). 

VI. Να µην αφήνει υπολείμματα του προϊόντος στα ρούχα μετά από το 

ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α 1 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ  ΡΟΥΧΩΝ 

ξέβγαλμα. 

VII. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα 

είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Η σκόνη θα είναι συσκευασμένη σε σφραγισμένη χάρτινη ή πλαστική 

συσκευασία η οποία δεν θα έχει σχισίματα, τρύπες και διαρροή του 

υλικού.  

II. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπεύθυνου διανομής,  

 οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος, 

 τα συστατικά και η ποσότητα του περιεχομένου, 

 η δοσολογία,  

 ο  αριθμός της άδειας λειτουργίας του  κατασκευαστή  και 

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
III. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους 

και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

I. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια υγρού καθαριστικού γενικής χρήσης για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Το καθαριστικό γενικής χρήσης θα είναι σύμφωνο µε τα προβλεπόμενα 

στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 

II. Να είναι καθαριστικό κατάλληλο για γενική χρήση και για όλες τις 

επιφάνειες. 

III. Να είναι υγρό µε ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

IV. Να µην είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη). 

V. Η δοσολογία, για γενικό καθαρισμό (συνήθη χρήση), να µην  υπερβαίνει 

τα 5ml/lt νερού. 

VI. Να µη χρειάζεται ξέβγαλμα. 

VII. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα 

είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα. 

VIII. Η παραγωγή του και η διάθεσή του στην αγορά να συμμορφώνονται µε 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

 

3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το καθαριστικό γενικής χρήσης πρέπει να είναι συσκευασμένο σε 

πλαστικές φιάλες µε καπάκι µε καθαρό περιεχόμενο δύο (2) λίτρα 

προϊόντος. 

II. Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη 

παραβίασης, και να µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή 

ρωγμές. 

III. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής,   

 οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   

 ο  όγκος  του  περιεχομένου,  

 ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
IV. Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  

βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

II. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ 

Α/Α 3 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 

1.  ΣΚΟΠΟΣ 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την 

προμήθεια υγρού απορρυπαντικού πιάτων για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

2.  
ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

I. Το   υγρό   απορρυπαντικό   πρέπει   να   παράγεται   και   αν   

συσκευάζεται   σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και να διατίθεται στην 

αγορά σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

II. Σε κάθε συσκευασία θα περιέχονται περίπου 0,5 lt προϊόντος. 

III. Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο και να διαλύει 

εύκολα τα λίπη. 

IV. Το υγρό απορρυπαντικό πρέπει να έχει ευχάριστη οσμή. 

V. Η περιεκτικότητα σε ανιονικά τασιενεργά και σε µη ιονικά τασιενεργά θα 

είναι μικρότερη από 5% αντίστοιχα. 
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3.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

I. Το υγρό απορρυπαντικό θα περιέχεται σε κλειστή και καινούρια 

πλαστική φιάλη µε καπάκι, που θα κλείνει ερμητικά και δε θα έχει 

σχισίματα ή τρύπες και δε θα εμφανίζει διαρροές. 

II. Κάθε συσκευασία να είναι καινούρια και σφραγισμένη, χωρίς ίχνη 

παραβίασης, και να µην παρουσιάζει διαρροές, τρύπες, σπασίματα ή 

ρωγμές. 

III. Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον:  

 η επωνυμία του κατασκευαστή και του υπευθύνου διανομής,   

 οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος,   

 ο  όγκος  του  περιεχομένου,  

 ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του κατασκευαστή  

 η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ.∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ» 
IV. Οι  συσκευασίες  θα  παραδίδονται  σε  χαρτοκιβώτια  κατάλληλου  

βάρους  και αντοχής για παλετοποίηση. 

 

4.  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα πρέπει να υπάρχουν έκτυπα ή στην 

αυτοκόλλητη ταινία της συσκευασίας, κατ’  ελάχιστον οι παρακάτω 

επισημάνσεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος. 

 Η επωνυμία του κατασκευαστή και ο  υπεύθυνος διανομής. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται. 

 Η φράση «∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ. ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 

ΠΩΛΗΣΗ». 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: 
 

1. Να είναι ευρείας αναγνωσιμότητας, 

2. Να μην προορίζονται για επαγγελματική χρήση, 

3. Να ευρίσκονται στις προθήκες και τα ράφια των καταστημάτων, 

4. Και η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ», δύναται να 

μην είναι έκτυπη, αλλά να αναγράφεται σε αυτοκόλλητη ταινία επικολλήμενη  επί της 

συσκευασίας  και επί του χαρτοκιβωτίου. 
  

 Όσον αφορά τους διενεργούμενους ελέγχους από την Ειδική Αρμόδια Τριμελή Επιτροπή η 

οποία θα συσταθεί μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, θα  μπορεί μετά 

από τυχαία δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων να ελέγχει τα χαρακτηριστικά των 

παραγράφων 2,  3 και 4  για το κάθε προϊόν.  

 Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του 

προϊόντος ή / και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή.  

Τα δείγματα που λαμβάνονται και  το κόστος των  τυχόν απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων 

βαρύνουν τον προμηθευτή, που υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση της αντίστοιχης ποσότητας 

δειγμάτων.  

 Στην περίπτωση που κατά τους ελέγχους αυτούς η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις ή εκτροπές 

από τα εκ του νόμου και της διακήρυξης προβλεπόμενα διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο και να του επιβάλει τις ποινές που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Οικονομικής Προσφοράς (προσαρμοσμένο από την 

Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α 

 ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 

Α/Α 

 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) 
 

(2) (3) (4) (5) 
(6) = (4) x 

(5) 

1 

15884000-8 ΚΡΕΜΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ  (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 

gr 

ΤΕΜ. 756   

2 

15612220-9 ΚΡΕΜΑΣ 

ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 

gr  

ΤΕΜ. 756   

3 

15511700-0 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 

(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 

2
ης

 ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr  

ΤΕΜ. 378   

4 

15511700-0 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 

(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ  ΓΙΑ 

ΜΩΡΑ) 

3
ης

 ΒΡΕΦΙΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 

gr   

ΤΕΜ. 378   

5 

15511600-9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΕΜ. 1.318   

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1   

 ΦΠΑ 13 %  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13%  
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ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 
 

15612120-8 

ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

1.000 gr 

ΤΕΜ. 7.060   

2 

 

103221210-1 

 

 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

3 

 

03212211-2 

 

 

ΦΑΚΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια = 

14.120  

Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

4 

 

15542300-2 

 

 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143   

5 

 

 

15544000-3 

 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143   

6 

 

 

15851100-9 

 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

"ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο  

6"  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

7 

 

03211300-6 

 

 

ΡΥΖΙ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

8 

 

 

15511600-9 

 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ  

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400  

gr/ΤΕΜΑΧΙA 5.274 

ΤΕΜ. 879   

9 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 1 lt 

lt 2.310   

10 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 5 lt 

lt 1.926   



   

 240 

ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

CPV 15000000-8 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2   

ΦΠΑ 13 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13%  

 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

CPV 15000000-8 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1.000 gr kgr 4.236   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3   

ΦΠΑ 24 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24%  

 
ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΕΙΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ CPV 15110000-2 

 

 

Α/Α 

 

 

CPV 

 

 

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

 

 

ΔΑΠΑΝ

Η (€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (6) x(5) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15111200-1 

 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

"ΚΙΛΟΤΟ", "ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή 

"ΤΡΑΝΣ" 

(Συνολικά 3.081 Τεμάχια) 

 

 

 

Kgr 

 

 

 

1.540,50 
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2 

 

 

 

15113000-3 

 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

"ΣΠΑΛΑ" ή "ΜΠΟΥΤΙ" 

(Συνολικά 3.081 Τεμάχια) 

 

 

 

Kgr 

 

 

 

1.540,50 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 13%  

 
 

①Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 500gr 

 
ΟΜΑΔΑ Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

 

 

Α/Α 

 

 

CPV 

 

 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (6) x 

(5) 

 

 

1 

 

 

15112130-6 

ΝΩΠΟ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.500 gr 

 

 

Kgr 

 

 

6.354 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 13%  
 

②Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 1.500gr 
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ΟΜΑΔΑ Δ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ) CPV: 15300000-1 

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 

0

0 

 

0322232

1-9 

ΜΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  3.706 

Τεμάχια) 

 

kgr 7.412   

2 

 

 

 

 

0322222

0-1 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  4.766  

Τεμάχια) 

kgr 9.532   

3 

 

 

 

0322141

0-3 

ΛΑΧΑΝΟ  

ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr  

kgr 4.236   

4 

 

 

 

 

0322111

3-1 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  2.118  

Τεμάχια) 

kgr 4.236   

5 

 

 

 

0322111

2-4 

ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 

(Συνολικά  3.176  

Τεμάχια) 

kgr 3.176   

6 

 

 

 

 

0321210

0-1 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  2.648  

Τεμάχια) 

kgr 5.296   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ   

ΦΠΑ 13 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13%  

 
③Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται  στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 2 Kgr 
④ 

Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 1.5 Kgr 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β & Γ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α  με Φ.Π.Α. 13% &  24%  

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13%  

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13%  

4  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 13%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με Φ.Π.Α.:  

 

 

2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α : ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ 

(€)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 366   

2 33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 44 - 46  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΕΜ. 366   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α   

ΦΠΑ 24 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α με ΦΠΑ 24%  

 

 

ΤΜΗΜΑ Β : ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 18930000-7 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 316   

2 30192700-8 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΤΕΜ. 316   
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ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = (5) x 

(6) 

1 39831200-8 
ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2kgr 
ΤΕΜ. 1.156   

2 39830000-9 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

ΤΕΜ. 1.281   

3 39832000-3 
ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500ml 
ΤΕΜ. 1.138   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ    

ΦΠΑ 24 %  

ΕΝΔΕΙΣΗΣ) 

3 18300000-2 
ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ. 316   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β    

ΦΠΑ 24 %  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β με ΦΠΑ 24%  

ΤΜΗΜΑ Γ : ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) 

1 39522540-4 ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ ΤΕΜ. 35   

2 39511100-8 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ  ΤΕΜ. 35   

3 18412000-0 
ΣΕΤ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ.  35   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ    

ΦΠΑ 24 %  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ  με ΦΠΑ 24%  
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ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = (5) x 

(6) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ με ΦΠΑ 24%  

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α,Β,Γ,Δ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α  με Φ.Π.Α. 24%  

2 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 24%  

3 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 24%  

4  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  Δ με ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ   Α + Β + Γ + Δ  με 

Φ.Π.Α.: 
 

 

 

  ΗΜ/ΝΙΑ: 

 

    O ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

 
Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

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

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

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

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

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

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………………………………………………………………………….…€
1
 υπέρ: Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 

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

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

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

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη 

συμμετοχή του/της στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για το «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ » του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 



   

 246 

………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας που έχει ως 

καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2018. 

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

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

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

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

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

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

και μόνο μέχρι την ……………………., μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας 

κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, 

απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

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

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

εγγύησης. 

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

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

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

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

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

ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα 

προσφερόμενα τμήματα ή υποτιμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

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

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

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

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

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 

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

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

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

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

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

Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ...................................................................... €, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την 

προμήθεια που αφορά στο διαγωνισμό με αντικείμενο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ », συνολικού προϋπολογισμού ………..€, πλέον του 

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

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό...............................................................Σύμβαση με τίτλο..................εν συνεχεία της υπ΄ αριθμό 

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

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

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

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

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………………… 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

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

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΓΙΑ TO «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» 

(ΤΕΒΑ) 2014 -2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ ΧΗ ΣΥΝΟ ΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222 
 

Στην Ρόδο σήμερα ……………., ήμερα ………, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο 

Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου   που θα αποκαλείται 

παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την απόφαση 

2640/2017 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου, 

ο  κ.  ………………..  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  …………….  με  την  επωνυμία 

 

……………………………………………….» με δ.τ. ……………………………… που εδρεύει 

στην ………………., 

 

…………………, Τ.Κ. …………, τηλ. ………………….., φαξ …………………, με Α.Φ.Μ. 

…………… Δ.Ο.Υ. 

 

…………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………….., που θα καλείται στο 

εξής 

 

«ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ κατακυρώθηκε στον ………………………………. το αποτέλεσμα του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής (Διακήρυξη …………./2018), και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 

……………………….€. 

Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  οι  συμβαλλόμενοι με  την  ιδιότητα  που  προαναφέρθηκε, 

 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο  : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ- 
 

ΤΙΜΗ      

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια τροφίμων και βασικής 

υλικής  συνδρομής  στις  κοινωνικές  δομές  του  Δήμου,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που 

ακολουθεί: 

1. ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

 
 

Ο

Μ

Α

Δ

Α

 

Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13% 
 

 

Α/Α 

 

CPV 

 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ (€) 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

 (1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (6) x 

(

5

) 
 

1 

15884000 - 8 ΚΡΕΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

(6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 gr 

 

ΤΕΜ. 

 

756 

  

 

2 

15612220-9 ΚΡΕΜΑΣ ΡΥΖΑΛΕΥΡΟΥ (6 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300 gr 

 

ΤΕΜ. 

 

756 

  

 

 

3 

15511700-

0 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 

(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 

ΓΙΑ ΜΩΡΑ) 

2
ης 

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

378 

  

 

 

4 

15511700-

0 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ

ΤΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 

(ΓΑΛΑ ΣΚΟΝΗ 

ΓΙΑ ΜΩΡΑ) 

3
ης 

ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 800 gr 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

378 

  

 

 

5 

15511600-

9 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΑΠΟΡΕ) 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 8 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400 

gr/ΤΕΜΑΧΙΟ 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

1.318 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1  

ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1 με ΦΠΑ 13%  
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ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 
 

15612120-8 

ΑΛΕΥΡΙ  ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

1.000 gr 

ΤΕΜ. 7.060   

2 

 

03221210-1 

 

 

ΞΕΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

3 

 

03212211-2 

 

 

ΦΑΚΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια = 

14.120  

Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

4 

 

15542300-2 

 

 

ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143   

5 

 

 

15544000-3 

 

ΓΡΑΒΙΕΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

4.143 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 4.143   

6 

 

 

15851100-9 

 

 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

"ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο  

6"  

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

7 

 

03211300-6 

 

 

ΡΥΖΙ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500  

gr 

(Συνολικά Τεμάχια =  

14.120 Τεμ.) 

ΤΕΜ. 7.060   

8 

 

 

15511600-9 

 

 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ  

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

(ΕΒΑΠΟΡΕ) ΣΕ   

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 6  

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ 400  

gr/ΤΕΜΑΧΙA 5.274 

ΤΕΜ. 879   

9 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 1 lt 

lt 2.310   

10 

 

 

15411110-6 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΠΑΡΘΕΝΟ  

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΦΥΑΛΗΣ 5 lt 

lt 1.926   
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ΟΜΑΔΑ Α 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 

 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2   

ΦΠΑ 13 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2 με ΦΠΑ 13%  

 

 

ΟΜΑΔΑ Α  

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

Α/Α 
 

 

ΕΙΔΟΣ -  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) = (4) x (5) 

1 
 

15831200-4 

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

1.000 gr 

kgr 4.236   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3   

ΦΠΑ 24 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3 με ΦΠΑ 24%  

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΕΙΟΥ - ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ & ΧΟΙΡΙΝΟΥ  

 

 

Α/Α 

 

 

CPV 

 

 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ 

(1) ΚΙΛΟ 

(kgr) (€) 

 

 

ΔΑΠΑΝ

Η (€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (6) x 

(5) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15111200-1 

 

ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

"ΚΙΛΟΤΟ", 

"ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ" ή "ΤΡΑΝΣ" 

(Συνολικά 3.081 Τεμάχια) 

 

 

 

Kg

r 

 

 

 

1.540,50 
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2 

 

 

 

15113000-3 

 

ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΝΕΥ ΟΣΤΩΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 gr 

"ΣΠΑΛΑ" ή "ΜΠΟΥΤΙ" 

(Συνολικά 3.081 Τεμάχια) 

 

 

 

Kg

r 

 

 

 

1.540,50 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με ΦΠΑ 

13% 
 

 

①Η τιμή μονάδας και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό) και 

όχι στη συσκευασία των 500γρ. 

 
Ο

Μ

Α

Δ

Α

 

Γ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ  

 

 

Α/Α 

 

 

CPV 

 

 

ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (6) x 

(5) 

 

 

1 

 

 

15112130-6 

ΝΩΠΟ 

ΚΟΤΟΠΟΥΛ

Ο 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 

1.500 gr 

 

 

Kgr 

 

 

6.354 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

ΦΠΑ 13 %  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με ΦΠΑ 

13% 
 

 

④Η τιμή μονάδας και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό) κ α ι  

ό χ ι  σ τ η  σ υ σ κ ε υ α σ ί α  τ ω ν  1 . 5 0 0 γ ρ .  

 

ΟΜΑΔΑ Δ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ)  

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 
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ΟΜΑΔΑ Δ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ)  

Α/Α CPV 
ΕΙΔΟΣ - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΝΑ (1) 

ΚΙΛΟ (kgr) 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

 (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (6) x (5) 

1 

0

0 

 

03222321-

9 

ΜΗΛΑ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  3.706 

Τεμάχια) 

 

kgr 7.412   

2 

 

 

 

 

03222220-

1 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  4.766  

Τεμάχια) 

kgr 9.532   

3 

 

 

 

03221410-

3 

ΛΑΧΑΝΟ  

ΟΛΟΚΛΗΡΟ  

ΒΑΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ  

(ΠΕΡΙΠΟΥ)  1,5 kgr  

kgr 4.236   

4 

 

 

 

 

03221113-

1 

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr  

(Συνολικά  2.118  

Τεμάχια) 

kgr 4.236   

5 

 

 

 

03221112-

4 

ΚΑΡΟΤΑ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 kgr 

(Συνολικά  3.176  

Τεμάχια) 

kgr 3.176   

6 

 

 

 

 

03212100-

1 

ΠΑΤΑΤΕΣ  ΣΕ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 ΔΙΚΤΑΚΙΩΝ 2  kgr 

(Συνολικά  2.648  

Τεμάχια) 

kgr 5.296   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ   

ΦΠΑ 13 %  

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13%  

 
③Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται  στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 2 Kgr 
④ 

Η τιμή μονάδας  και η ποσότητα αναφέρονται στη μονάδα μέτρησης (ένα κιλό)  και όχι στην 

συσκευασία των 1.5 Kgr 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ & Δ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

 

1 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α με Φ.Π.Α. 13% & 24% 

 

 

2 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 13% 

 

 

3 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 13% 

 

 

4 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 13% 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  Α + Β + Γ + Δ με 

Φ.Π.Α.: 
 

 

 

2. ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β : ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ 

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΠΑΝΗ  

(€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7) = (5) x 

(6) 

1 18930000-7 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΕΜ. 316   

2 30192700-8 

ΣΕΤ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ 

ΣΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ, ΕΙΔΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

ΤΕΜ. 316   

 

ΤΜΗΜΑ Α : ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ  

 

Α/Α 

 

CPV 

 

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

 

ΔΠΑΝΗ 

(€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(

3

) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (5) x 

(6) 

 

1 

 

33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 7-18 Kgr 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

50 - 54 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

ΤΕΜ. 

 

366 

  

 

2 

 

33771200-7 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 11-25 Kgr 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 

44 - 46 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 

ΤΕΜ. 

 

366 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α 

 

 

ΦΠΑ 24 % 

 

 

                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α με ΦΠΑ 24% 
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ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ 

ΕΝΔΕΙΣΗΣ) 

3 18300000-2 
ΣΕΤ ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ. 316   

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β    

ΦΠΑ 24 %  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β με ΦΠΑ 24%  

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Γ : ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ 

 

Α/ Α 

 

CPV 

 

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (5) 

x (6) 

 

1 

39522540 

-4 
 

ΥΠΝΟΣΑΚΟΙ 

 

ΤΕΜ. 

 

35 

  

 

2 

39511100 

-8 
 

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 

 

ΤΕΜ. 

 

35 

  

 

3 

18412000 

-0 
ΣΕΤ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ 

 

ΤΕΜ. 

 

35 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ 

 

 

ΦΠΑ 24 % 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ με ΦΠΑ 24% 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Α/Α 

 

CPV 

 

ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ 

(

€

) 

 

ΔΠΑΝΗ (€) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

(6) 

(7) = (5) x 

(6) 

 

1 

 

39831200- 

8 

ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2kgr 

 

ΤΕΜ. 

 

1.156 

  

 

 

2 

 

39830000- 

9 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2lt 

 

 

ΤΕΜ. 

 

 

1.281 

  

 

3 

 

39832000- 

3 

 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500ml 

 

ΤΕΜ. 

 

1.138 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ 

 

ΦΠΑ 24 %  

 

                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ με ΦΠΑ 24% 
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ΑΡΘΡΟ 2ο   : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδοθούν στο χώρο εγκατάστασης τους δηλαδή στις 

κοινωνικές δομές του Δήμου Ρόδου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ανά είδος ή συνολικά, ανάλογα με τον 

προγραμματισμό της Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου. Είναι υποχρέωση του 

Προμηθευτή να παραδώσει  και  να  τα  εγκαταστήσει, εντός  δέκα ημερολογιακών ημερών 

μετά την παραγγελία με  την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με τα αναγραφόμενα 

είδη. 

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα µε φροντίδα, από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένες 

προσυμφωνημένες ημερομηνίες, ημέρες (Δευτέρα έως Τετάρτη)  και  ώρες (8:00 έως 12:00),   

εντός των εγκαταστάσεων (αποθήκες και ψυγεία)  που διαθέτει ο Δήμος Ρόδου και όχι στην  

είσοδο του κτιρίου. Για κάθε σύνολο παραγγελίας θα ολοκληρώνεται η παράδοση των επιμέρους 

ειδών, με μέγιστο χρονικό περιθώριο τριών εργάσιμων ημερών (απαρεκλίτως από Δευτέρα έως 

Τετάρτη). Η παράδοση κάθε είδους θα ολοκληρώνεται με μία παράδοση. 

Σε  περίπτωση  παραγγελίας  ειδών  τα  οποία  δε  δύνανται  να  παραδοθούν άμεσα, ο 

προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το  τιμολόγιο  συνοδευόμενο  από  τα  απαραίτητα  σχετικά  θα  παραδίδεται  από  τον 

Προμηθευτή στο Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και  η  πιστοποίηση της εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων  του  αναδόχου,  θα  γίνεται  με  ευθύνη  των  αρμοδίων  οργάνων  των 

Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια (Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του. Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, 

κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής τους,  ακατάλληλα θα  επιστραφούν στον  προμηθευτή, 

ο  οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός εύλογου διαστήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Α,Β,Γ,Δ 

  

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

 

1 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

2 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

3 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ με Φ.Π.Α. 24% 

 

 

4 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ με ΦΠΑ 24% 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Α + Β + Γ + Δ με 

Φ.Π.Α.: 
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ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. γ) 

Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

 

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

 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η αμοιβή 

του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . Κατά τα λοιπά ισχύει το 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 παρ. 34 του Ν. 

4497/2017. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κρατήσεις: α) ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, β) 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της 

Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016 

και γ) 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην Φ.Π.Α.) υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Επί των ανωτέρω κρατήσεων διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού 

έτους 2018, και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 60-7341.0007. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

 

α) να παραλάβει το υλικό, 

 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται   ως κατά Νόμο 

αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης 

προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες 

και τις υποδείξεις του Δήμου . 
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2.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  στο  Δήμο  οποιεσδήποτε  αναφορές  και πληροφορίες 

του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε 

τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει  ως  

εκπρόσωπο του  τον  κ.  …………………, προκειμένου να  προβαίνει σε  σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7.  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

 

σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

 

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

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της έως τις 31.12.2018 και μπορεί 

μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, να παραταθεί έως έξι   (6) μήνες χωρίς 

τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας και μόνο μετά από έγκριση από την αρμόδια 

Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου 

της Πράξης, η σύμβαση μπορεί να παραταθεί ισόχρονα. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 

τα  συμβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκεύασε ή  συντήρησε  αυτά  μέσα  στον συμβατικό χρόνο ή στον 

χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 

 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 

……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………… €, ισχύος έως 

…………….., της ……………….. Τράπεζας. 

 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο    : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία. Για όλα τα 

λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και 

δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμ. ………. Διακήρυξης και 

της απόφασης κατακύρωσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της ως άνω διακήρυξης 

υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της διακήρυξης είναι 

αντίθετες με τον Ν. 4412/2016. 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 

στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση 

των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

 

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

αριθ. 125/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 60-

7341.0007  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 
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ΘΕΜΑ 9o                                                                        Aπόφ. Αρ. 133 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΥΧ8Ω1Ρ-2ΤΨ)  

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω 

των ορίων για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού»    

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15667/13-3-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15667/13-3-2018 μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται οι όροι της διακήρυξης και η μελέτη της προμήθειας, ως κατωτέρω: 

Θέμα :Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού» 

  Παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Διακήρυξης και την έγκριση της μελέτης του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 203.602,72€. 

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

 

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

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

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/15667/13-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού»,  ως 

κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή  

                                                                   

Έχοντας υπόψη:  

 

Τις διατάξεις   

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

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

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

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

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

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

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

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 



   

 260 

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

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

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

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

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

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

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

συναλλαγές»,  

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

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 

76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
, 
 , 

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

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

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

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

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

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

διατάξεις” 

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

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

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

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

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων » 

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

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

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

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

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

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

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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 Την απόφαση 62/2018 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη με τη 

διαδιακασία του δημόσιου  ανοικτού διαγωνισμού  για την προμήθεια μηχανογραφικού 

εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου. 

 Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 157/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 Το προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

στους Κ.Α. 7134.0001, 7133.0002, 61/7341.0015, 61/7341.0023, 61/7341.0008. 

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:18REQ002586155.  

 Τις με αριθμό ……/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  εγκρίθηκαν:  

        α) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   

Π.Α.Υ. 

             β) οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με 

τίτλο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ». 

 Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:…………………. 

 

 ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 

2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-77728 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο nafantenos@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αφαντενός Νικόλαος 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

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

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ). Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.rhodes.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α: 61/7341.0008, /7133.0002, /7134.0001, 

61/7341.0015, 61/7341.0023.  

 

 Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει από ιδίους πόρους για τις ομάδες 1,2.  



   

 263 

 Η δαπάνη για την ομάδα 3 θα χρηματοδοτηθεί από  πίστωση που προέρχεται από το 

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020", με ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 

5717/30-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 313,321,322,323 

της περιφέρειας Νότιου αιγαίου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 στο 

μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εναρίθμου έργου 

2016ΣΕ0820120-Ο..Π.Σ.Α.Α.:176302 και  Σ.Α.Ε. 082/1, Υποεργο 2 – «Ψηφιακές Συσκευές 

Εκθεσιακών και Διοικητικών Χώρων», του  έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.031,00 € χωρίς το ΦΠΑ 

(27.318,44 € με ΦΠΑ 24%). 

 

 Η δαπάνη για την ομάδα 4, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης– και αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ3  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (εξοπλισμός γραφείου) , της 

Πράξης « Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», που είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό 

πρόγραμμα <<Νότιο Αιγαίο 2014-2020>> στον ‘Αξονα Προτεραιότητας . <<Βελτίωση 

βασικών υποδομών του επιχειρησιακού προγράμματος>> με κωδικό ΟΠΣ 5002813 και έχει  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 4.260,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.282,40 € με ΦΠΑ 24%). 

 

 Η δαπάνη για την ομάδα 5 θα χρηματοδοτηθεί από την  πίστωση που προέρχεται από το 

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 

85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 5717/30-8-2016 

απόφαση του γενικού γραμματέα της αγροτικής πολίτικης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, 

περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 313,321,322,323 της περιφέρειας 

Νότιου αιγαίου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του 

προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, εναρίθμου έργου 2016ΣΕ0820110 -

Ο.Π.Σ.Α.Α 176505,  της Σ.Α.Ε 082/1 Υποεργο3 –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ ), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.120,00 € χωρίς το 

ΦΠΑ(5.108,80 € με ΦΠΑ 24%), ΠΡΑΞΗ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ. 

 Η δαπάνη για την ομάδα 6 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της 

Κρεμαστής ΔΕ Πεταλουδών» προϋπολογισμού 4.870,00 € χωρίς ΦΠΑ (6.038,80 € με ΦΠΑ 

24%) με ενάριθμο κωδικό 2016ΣΕ08210107 και  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 186686 (Αριθμός 

ΣΑΕ082/1) χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-

2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, 

σύμφωνα με την απόφαση 10451/26-09-2017 του Γενικού Γραμματέας της Αγροτικής 

Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων με θέμα «Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 

στον Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-13 με προηγούμενο ενάριθμο 2010ΣΕ08280000, στο Μέτρο 19 του 

ΠΑΑ 2014-2020»  - ΚΩΔ. ΕΣΟΔΟΥ 1319.0001 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

 ΟΜΑΔΑ 1 : εκτιμώμενης αξίας 119.957,28 € με ΦΠΑ 24% 

 ΟΜΑΔΑ 2  : εκτιμώμενης αξίας 39.897,00 € με ΦΠΑ 24% 

 ΟΜΑΔΑ 3: εκτιμώμενης αξίας 27.318,44 € με ΦΠΑ 24% 
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 ΟΜΑΔΑ 4: εκτιμώμενης αξίας 5.282,40 € με ΦΠΑ 24% 

 ΟΜΑΔΑ 5: εκτιμώμενης αξίας 5.108,80 € με ΦΠΑ 24% 

 ΟΜΑΔΑ 6: εκτιμώμενης αξίας 6.038,80 € με ΦΠΑ 24% 

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα-ομάδα, με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών του τμήματος-

ομάδας.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.602,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 164.195,74 ευρώ. 

 

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

εφάπαξ ή τμηματικά –ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας- ορίζεται το διάστημα των δύο(2) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Για όλες τις συμβάσεις, μετά από σύμφωνη γνώμη και 

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

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

ποσότητας.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

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

προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, όπως 

αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)
43,

 “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

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

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

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

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013», 

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

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

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

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

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
44

 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

                                                 
43

 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
44 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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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”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
45

 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

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

Εσωτερικών
46

[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
47

, της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 

εταιρίες”,[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

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

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

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

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

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

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ……./ ……/2018 και ώρα 15:00 

μ.μ. 

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

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

άνω συστήματος, την …………. μηνός …………. ημέρα …………. και ώρα ……….μ.μ. 

                                                 
45 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 

δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή 
υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

46 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω 

απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική 
εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379, 

47 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 

3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

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

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

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες. 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα. 

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

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

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

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

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

προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στις ………/……/2018. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

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

ανάδοχο της προμήθειας.  

 .  

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

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

αυτής 

 το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

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

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

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

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

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

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

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

δεν εξετάζονται.  

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

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

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο Τέσσερις  (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 

των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

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

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

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

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

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

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

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

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

περί Δικηγόρων. 

«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 το έγγραφο.». 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

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

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

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

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ 

επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

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

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

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

υποτμήματα.  Θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα ή υποτμήματα που αφορά η 
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εγγυητική  στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

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

χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 

ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

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

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

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

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

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

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

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

συμβάσεων. 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

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

ποσοστό 2% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την ισχύ της 

προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/12/2018. 

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων ή υποτμημάτων  η εγγυητική θα αφορά το 2% 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή υποτμήματα, τα οποία θα 

αναφέρονται στην εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη 

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

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

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

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

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

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

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

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

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

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

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

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

αυτών, και   

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

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

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

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΣΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΣΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. 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 ή αίτησης συμμετοχής: 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.
48

  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρω 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται από τη παρούσα,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

                                                 
48 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 

και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.. 

2.2.5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών.  

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  

με: 

α) Πιστοποιητικό CE + ISO 9001 + 14001.   

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται 

στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016  Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα …… ….. το οποίο αποτελεί ενημέρωση υπεύθυνης Δήλωσης, με τις συνέπειες 

του Ν. 1599/1986. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
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λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται 
εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο 
είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από 
την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 και 2.2.3.4 ένορκη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
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εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις παραγράφους λόγοι 

αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από 

τη νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις 

(3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα 

έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
49

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής των 

συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού τομέα.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2008 που αφορά την κατασκευή 

ελαστικών. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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 Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
 
που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (τεχνικές 

προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 

τμήμα όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Χρόνος ισχύος προσφορών: 31/12/2018.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης (ΤΕΥΔ) όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετίκο πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυάκη πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης (Παράρτημα VI) 

β) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 

2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

Παραρτήματος ΙΙ. της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 
.
επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr. 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και η κατακύρωση θα γίνει στη 

χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο του τμήματος. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος της προκήρυξης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υλικά για ένα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του 

Παραρτήματος I 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι και την 

υπογραφή της σύμβασης και κατεπέκταση μέχρι και το τέλος αυτής (31/12/2018). Προσφορά η 

οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

http://www.rhodes.gr/
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προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την ……. 

του μηνός ………… 2018 και ώρα11:00 π.μ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  

και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο Δήμος  προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια μπορεί να γίνονται 

και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
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αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
50

.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών 
51

 

από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 

στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

                                                 
50 Βλ. παρ. 4 του άρθρου 100 και πρβλ άρθρο 70 του ν. 4412/2016 

51
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 

103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων 
αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την 
ημερομηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  

Ποσοστό 15%
 

στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις   

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής
52

 η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

                                                 
52  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής 

κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης
53

. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
54

 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
55

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
56

. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ
57

. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

                                                 
53  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 

54 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

55   Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

56   Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 

57   Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης), 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο 

της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
58

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους [ή στην 

περίπτωση που τα υλικά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται τμηματικά: αποδεσμεύονται 

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που 

παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2018. 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να 

παραταθεί έως έξι(6) το πολύ μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου  

χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
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 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.   

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας  4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
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συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο .6 της παρούσας 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 

που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 

ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν 

λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, τμηματικά ή εξολοκλήρου, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του μειοδότη. Ο χρόνος παράδοσης 

ορίζεται ανωτέρω σε 2 μήνες το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 

εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών (όπου αυτή θα υποδειχθεί από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου) και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 

αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
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6.2. Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
59

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον 

το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Η τροφοδοσία των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 

6.2.2 της παρούσης. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης 

είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή 

σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παράδοση των ποσοτήτων ττου μηχανογραφικού εξοπλισμού θα γίνεται σε σημεία που θα 

υποδειχθούν από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Η 

παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να παραδώσει τα εκάστοτε αιτούμενα υλικά το αργότερο μέσα σε δύο(2) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
60

 

                                                 
59 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για 

όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς 
ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  

60 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν 

έχει καταργηθεί. 
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6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 

και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η μελέτη αφορά την προμήθεια  μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών   του 

Δήμου Ρόδου. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 Η δαπάνη για τις ομάδες 1 και 2 θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

 Η δαπάνη για την ομάδα 3 θα χρηματοδοτηθεί από  πίστωση που προέρχεται από το 

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014- 2020",  με ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με 

την 5717/30-8-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 

313,321,322,323 της περιφέρειας Νότιου αιγαίου του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020, εναρίθμου έργου 2016ΣΕ0820120-Ο..Π.Σ.Α.Α.:176302 και  Σ.Α.Ε. 082/1.  
Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού στο υπό κατασκευή πολιτισμικό 

εκθετήριο στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεσαναγρού του Δ.Δ. Νότιας Ρόδου στο Δήμο Ρόδου. 

ΠΡΑΞΗ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ, 

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ" 

ΥΠΟΕΡΓΟ 02  

   " ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ " 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 22.031,00 € χωρίς το ΦΠΑ(27.318,44 € με ΦΠΑ 24%) 

 

 Η δαπάνη για την ομάδα 4 , συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης– και αφορά στο ΥΠΟΕΡΓΟ3  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (εξοπλισμός γραφείου) , της Πράξης « 

Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου», που είναι ενταγμένη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

<<Νότιο Αιγαίο 2014-2020>> στον ‘Αξονα Προτεραιότητας . <<Βελτίωση βασικών υποδομών του 

επιχειρησιακού προγράμματος>> με κωδικό ΟΠΣ 5002813 και έχει  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ : 

4.260,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.282,40 € με ΦΠΑ 24%) 

 Η δαπάνη για την ομάδα 5 θα χρηματοδοτηθεί από την  πίστωση που προέρχεται από το 

Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% 

από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την 5717/30-8-2016 απόφαση του 

γενικού γραμματέα της αγροτικής πολίτικης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων, περί καθορισμού 

συνεχιζόμενων πράξεων των μέτρων 313,321,322,323 της περιφέρειας Νότιου αιγαίου του 
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προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 στο μέτρο 7 του προγράμματος αγροτικής 

ανάπτυξης 2014-2020, εναρίθμου έργου 2016ΣΕ0820120 -Ο.Π.Σ.Α.Α 176505,  της Σ.Α.Ε 082/1 

Υποεργο3 –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ ), 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.120,00 € χωρίς το ΦΠΑ(5.108,80 € με ΦΠΑ 24%), ΠΡΑΞΗ: 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.Κ.  ΣΟΡΩΝΗΣ 

Η δαπάνη για την ομάδα 6 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της 

Κρεμαστής ΔΕ Πεταλουδών» προϋπολογισμού 4.870,00 € χωρίς ΦΠΑ (6.038,80 € με ΦΠΑ 24%) με 

ενάριθμο κωδικό 2016ΣΕ08210107 και  ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 186686 (Αριθμός ΣΑΕ082/1) χρηματοδοτείται  

από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 

85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη, σύμφωνα με την απόφαση 10451/26-09-2017 του 

Γενικού Γραμματέας της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων με θέμα 

«Ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων στον Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-13 με προηγούμενο ενάριθμο 

2010ΣΕ08280000, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020» 

 

ΚΩΔ. ΕΣΟΔΟΥ 1319.0001 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 & ΟΜΑΔΑ 2 

Ι)     ΓΕΝΙΚΑ 

 Όλα τα είδη πρέπει να είναι  καινούργια, αμεταχείριστα, μη ανακατασκευασμένα, να έχουν 

πιστοποίηση CE  και να είναι σύγχρονης  τεχνολογίας. Οι Η/Υ  μπορεί  να  είναι  συναρμολογημένοι 

στην Ελλάδα  ή στο εξωτερικό το πολύ πριν ένα εξάμηνο. Όλοι οι Η/Υ θα διαθέτουν  πληκτρολόγιο και 

mouse. Όλοι οι εκτυπωτές θα διαθέτουν τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης με τους Η/Υ.  Τα  υπόλοιπα  

είδη πρέπει να  έχουν κατασκευαστεί  το πολύ πριν  δύο έτη. Παρακάτω ακολουθούν τα  επιθυμητά  

τεχνικά και κατασκευαστικά  στοιχεία  για κάθε είδος.  

Οι κατωτέρω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες αποδεκτές. Προσφερόμενα είδη που δεν τις πληρούν 

θα αποκλείονται ως απαράδεκτα. Μόνο στην περίπτωση που για κάποιο είδος καμία από τις προσφορές 

δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί να κάνει αποδεκτές 

προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και να τις αξιολογήσει. Σε 

περίπτωση που έστω και μια προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις τότε όσες δεν τις καλύπτουν 

αποκλείονται ως μη αποδεκτές. 

 

ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Α 

KOYTI MIDI 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i3 τελευταίας γενιάς με Benchmark τουλάχιστον 5900 

ΜΗΤΡΙΚΗ Μητρική LGA 1151  

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray) 

2 x PCIe 2.0 x1 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x LAN (RJ45) port(s) 

2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A 

4 x USB 2.0 

3 x Audio jack(s) 

1 x COM port(s) connector(s) 

4 x SATA 6Gb/s connector(s) 

1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 

1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 

1 x S/PDIF out header(s) 
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1 x 24-pin EATX Power connector(s) 

ΜΝΗΜΗ DDR4 4GB 2133MHz 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 1  3,5" SATA3  1TB 32MB 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2 SSD 120GB Ταχύτητα ανάγνωσης 550MB/s, Ταχύτητα εγγραφής 350MB/s 

ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

- ΠΟΝΤΙΚΙ  

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ USB Αγγλικό- Ελληνικό  

DVD-RECORDER  ΝΑΙ  

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τροφοδοτικό τουλάχιστον 500watt με ανεμιστήρα 120cm και 80+ Bronze Energy-

Efficiency 

Mainboard              1x,P4/P8    1x,PCI Express    2x,SATA  7x,Molex     4x 

FDD                           1x 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Microsoft Windows 10 64-bit Professional Ελληνικά   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια εγγύηση 

2. Ηλεκτρονικός υπολογιστής Τύπου Β 

KOYTI MIDI 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i3 τελευταίας γενιάς με Benchmark τουλάχιστον 5900 

ΜΗΤΡΙΚΗ 

Μητρική LGA 1151  

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray) 

2 x PCIe 2.0 x1 

1 x DVI-D 

1 x D-Sub 

1 x LAN (RJ45) port(s) 

2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A 

4 x USB 2.0 

3 x Audio jack(s) 

1 x COM port(s) connector(s) 

4 x SATA 6Gb/s connector(s) 

1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 

1 x Chassis Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 

1 x S/PDIF out header(s) 

1 x 24-pin EATX Power connector(s) 

ΜΝΗΜΗ DDR4 8GB 2133MHz 

ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΔΙΣΚΟΣ 1  ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ SSHD  3,5" SATA3 1TB 64MB, NAND SIZE 8GB 

ΣΚΛΗΡΟΣ 

ΔΙΣΚΟΣ 2   

ΚΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ  Αυτόνομη Κάρτα γραφικών τουλάχιστον 2GB, ΜΈΓΙΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4096x2160 

ΣΕΤ 

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

- ΠΟΝΤΙΚΙ  

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΣΕΤ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ USB Αγγλικό- Ελληνικό 

DVD-RECORDER  DVD-RECORDER  
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ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 

Τροφοδοτικό τουλάχιστον 500watt με ανεμιστήρα 120cm και 80+ Bronze Energy-

Efficiency 

Mainboard              1x 

P4/P8                        1x 

PCI Express             2x 

SATA                         7x 

Molex                       4x 

FDD                           1x 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Microsoft Windows 10 64-bit Professional Ελληνικά   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 χρόνια εγγύηση 

3. Οθόνη TFT 

Τύπος Οθόνης Έγχρωμή LED -  Ευρυγώνια 16:9 

Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας >=23"  

Μέγιστη ανάλυση 1920 X 1080  

Χρόνος απόκρισης 2ms 

Είσοδος Σήµατος VGA, DVI, HDMI 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν) 

Εγγύηση 3 χρόνια On-Site στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήµου Ρόδου 

  

  

4. Εκτυπωτής Ασπρόμαυρος Laser A4 Δικτυακός 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης  Α4 

Μνήµη 128 ΜΒ 

Ανάλυση εκτύπωσης  1200 x 1200 dpi 

Ταχύτητα  εκτύπωσης  33 σελίδες/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet και Wifi 

Μηνιαίος κύκλος εργασιών ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50000 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένο duplex unit), 

τροφοδοσία 250 σελίδων 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

Εγγύηση 1 χρόνος 

5. Πολυμηχάνημα Ασπρόμαυρο Laser A4 Δικτυακό 

Πολυμηχανημα  Print, Scan, Copy, Fax 

Τεχνολογία Εκτύπωσης Laser 

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης  Α4 

Μνήµη 128 ΜΒ 

Ανάλυση εκτύπωσης  4,800 x 600 dpi 

Ανάλυση σάρωσης  Μέχρι 4800 x 4800 dpi 

Εκτύπωση Διπλής όψης  ΝΑΙ 

Ταχύτητα  εκτύπωσης  28 σελίδες/λεπτό 

Σύνδεση USB 2.0 και Ethernet 10/100 
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Μηνιαίος κύκλος εργασιών 12000 

Τροφοδότης σελίδων 250 φύλλα  

Αυτόματος τροφοδότης  Αυτόματος Τροφοδότης (ADF) 40 φύλλων τουλάχιστον , 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

Εγγύηση 3 χρόνια 

6. Εκτυπωτής Dot Matrix 

Number of Pins 24 pins 

Αριθμός στηλών 80 στήλες 

Ταχύτητα εκτύπωσης 

HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Χαρακτήρες/s, LQ: 10 cpi: 86 

Χαρακτήρες/s, Draft: 10 cpi: 260 

Χαρακτήρες/s 

Τμήματα εγγράφων 3 συν ένα πρωτότυπο 

Ανάλυση εκτύπωσης 360 x 180 DPI 

Συνδέσεις Αμφίδρομη παράλληλη, USB 2.0 Τύπου B, RS-232 

Τροφοδοσία χαρτιού Μεμονωμένο φύλλο πίσω, Συνεχές χαρτί πίσω, Έξοδος χαρτιού πίσω 

Τύποι χαρτιού 
Χαρτί σε μεμονωμένα φύλλα (μίας και πολλών στρώσεων), Συνεχές 

χαρτί (μίας και πολλών στρώσεων), Ετικέτες (μίας και πολλών 

στρώσεων), Χαρτί σε ρολό, Φάκελοι 

Μέσος χρόνος βλάβης (Mean 

Time Between Failures) 
10.000 Ώρες 

Διάρκεια ζωής κεφαλής 400 Εκατομμύρια κρούσεις / ακίδα 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση 

7. Εκτυπωτής Α3 Έγχρωμος 

Τεχνολογία Εκτύπωσης inkjet  

Μέγεθος χαρτιού εκτύπωσης  Α3 

Μνήµη 16 MB (ROM), 128 MB (DDR RAM) 

Ανάλυση εκτύπωσης  

600 x 1.200 dpi Μαύρο,  Βελτιστοποιημένη έγχρωμη ανάλυση έως 4.800 

x 1.200 dpi 

Ταχύτητα  εκτύπωσης  33 σελίδες/λεπτό ασπρόμαυρο, 29 σελίδες/λεπτό έγχρωμο 

Σύνδεση 1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 ασύρματης σύνδεσης 802.11b/g/n 

Μηνιαίος κύκλος εργασιών 12.000 

Τροφοδοσία  250 φύλλα 

Επιπλέον χαρακτηριστικά αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (ενσωματωμένο duplex unit),  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

Εγγύηση 1 χρόνος 

8. Φορητός Υπολογιστής 

Επεξεργαστής i3 2GHz  με Benchmark τουλάχιστον 3150 

Οθόνη  15.6'' LED FHD 

Μνήµη 4 GB RAM  DDR4  

Δίσκος Χωρητικότητας 500 GB τουλάχιστον 

Οπτικός Δίσκος DVD-RW Super Multi with Double Layer 
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Κάρτα Γραφικών  Ενσωµατωµένη τουλάχιστον Intel HD Graphics 520 

Κάρτα δικτύου Ethernet 10/100 κάρτα δικτύου  

Ασύρµατη Επικοινωνία Wifi 802.11b/g/n,   Bluetooth 4.0 

Διασυνδέσεις 

 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C, Είσοδος για 

µικρόφωνο, ηχεία 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά Ενσωµατωµένη κάµερα, έξοδος VGA,HDMI 

Πληκτρολόγιο  English / Greek 

Λειτουργικό Σύστηµα  Windows 10 pro Ελληνικά  

Χρόνος Λειτουργείας  Τουλάχιστον 35 ώρες 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση 

9. Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Πληκτρολόγιο 
USB 

Χαρακτήρες: Λατινικά/Ελληνικά 

Ποντίκι Οπτικό τριών κουμπιών, USB 

Εγγύηση 3 χρόνια  

10. NAS SERVER τύπου 1 

Επεξεργαστής: Διπύρηνος με συχνότητα επεξεργαστή τουλάχιστον 1.60GHz. 

Μνήμη  Ελάχιστου μεγέθους 2GB DDR3 RAM. 

Θήκες Δίσκων Ελάχιστες  Hard Disk Drive: 4 x 3.5'' 

Ενδείξεις κατάστασης  LAN, HDD 1-4. 

Disk management Τουλάχιστον RAID 0, 1, 5, JBOD, spanning + hot spare support 

Αντιγραφή USB Αυτόματη  με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Συνδεσιμότητα 
Τουλάχιστον : 2 x RJ-45 Ethernet port (1000 Mbit/s), USB: 3 x USB 3.0 

port. 

Υποστηριζόμενα 

πρωτόκολλα δικτύου 
SSH, LLTD, UPnP, NTP, DHCP,  IPv4 and IPv6, DDNS,  iSCS 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν) 

Σκληρός Δίσκος  

Προεγκατεστημένοι δύο σκληροί δίσκοι ιδίου κατασκευαστή με τον NAS, 

κατάλληλοι για NAS με ελάχιστη χωρητικότητα 8 TB ο ένας, ταχύτητα 

περιστροφής 5400 RPM, Cache: 128 MB, ελάχιστη ταχύτητα μεταφοράς 

170 MB/s και με τουλάχιστον τριετή εργοστασιακή εγγύηση. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνια εγγύηση 
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11. Docking Station 

Τεχνικό Στοιχείο-Χαρακτηριστικό Ελάχιστη απαίτηση 

Σύνδεση Για σκληρούς δίσκους 2.5'' και 3.5'' SATA HDD/SDD. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 
2 σκληρούς δίσκους ταυτόχρονα,  Κουμπί κλωνοποίησης 

σκληρού δίσκου sector-by-sector, USB 3.0, SATA I/II/III. 

Εγγύηση 1 έτος  

12. UPS 

Είδος Line Interactive  

Ισχύς VA 1000VA  

Ισχύς Watt 600W 

Αυτονομία (50% φορτίο)  Τουλάχιστον 10 λεπτά. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 
2 x schuko, 1 x USB, Προστασία overload, discharge, and 

overcharge protection, auto-restart 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

Εγγύηση 2 Χρόνια 

13. NAS SERVER τύπου 2 

CPU: ≥ Intel Xeon Quad-core 3.50GHz - 3.90GHz,  8 MB SmartCache 

DRAM: ≥ 16GB ECC (2 x 8 GB) με δυνατότητα επέκτασης στα 32GB 

Flash memory:  512 MB. 

Hard drive: 

12 x 3.5-inch SAS 12Gbps, SAS/SATA 6Gbps/3Gbps hard drive or 2.5-

inch SAS/SATA SSD hard drive 

Msata SUPPORT  ≥ 2 

Lan port: 

Built-in 2 x 10 GbE SFP+ ports (LAN-10G2SF-MLX) and 4 x GbE 

ports 

LAN επεκτάσιμο σε 40GbE   NAI 40GbE   

USB: 
≥ 4x USB 3.0 port  

≥ 4x USB 2.0 port  

Support USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc. 

HDMI:  ≥ 1 x HDMI 

Form factor:  ≤ 2U, rack mountable. 

Κατανάλωση ρεύματος: 

Sleep mode: 111.26, In Operation: 178.65 W (with 12 x 1TB hard drive 

installed)  

Παροχή ρεύματος: Redundant power: Input 90~264VAC; 450W x 2 

Ανεμιστήρες:  4 x 6 cm smart cooling fan 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001 (Να κατατεθούν) 

Εγγύηση:  5 χρόνια Software - 3 χρόνια hardware 

14. Βιντεοπροβολέας 

Προβολέας με εναλάξιμους φακούς ΝΑΙ 

Τεχνολογία προβολής 3LCD 

Color light output >=7000 lm  
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Λόγος Αντίθεσης 50000:1 ή καλύτερος Ναι 

Εγγενής Ανάλυση 1920 × 1200 

Λόγος διαστάσεων 16:10 

Διόρθωση Keystone  
Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο 

horizontal ± 30 ° ή καλύτερο 

Μετατόπιση φακού 
Μηχανοκίνητα - Vertical ± 67 %, horizontal ± 

30 % 

Συμπεριλαμβάνεται std φακός Ναι 

Throw ratio std φακού 1,45- 2,32:1  

Focus Motorized Factor: 1 - 1,6 

Speaker 10 W x 1 (monaural) 

Διάρκεια λάμπας (σε κανονική λειτουργία) >=3000h 

Θόρυβος (σε κανονική λειτουργία) =<40db 

Βάρος <=13kg 

Συνδεσιμότητα   

Είσοδοι βίντεο,υπολογιστή,ήχου,μικροφώνου και 

ελέγχου 

USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service 

Only), RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 

Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 

802.11a/b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA, 

Έξοδος VGA, Είσοδος DVI, Είσοδος BNC, 

HDBaseT, Έξοδος ήχου stereo mini jack, 

Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), HDMI 

(HDCP 2.2) 

Ασφάλεια 
Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου 

χειρισμού, Προστασία με κωδικό πρόσβασης 

Αλλά χαρακτηριστικά 

Βελτίωση 4K, Ενσωματωμένο ηχείο, 

Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Μνήμη 

θέσης φακού 

ΕΓΓΥΗΣΗ   

36 μήνες εγγύση με μεταφορά στο χώρο μας ή 

20000h. Λυχνία:36 μήνες ή 1000h η λυχνία 
ΝΑΙ 

15. Φωτοτυπικό  

Ελάχιστη ταχύτητα εκτύπωσης Α4 (σελ/λεπτό) 20 

Μέγιστο µέγεθος πρωτοτύπου Α3 

Εκτύπωση Ασπρόµαυρη 

Τεχνολογία εκτύπωσης Laser 

Μνήµη 256 MB 

Ανάλυση εκτύπωσης 600dpi 

Εκτύπωση 2 όψεων  Αυτόµατη 

Σύνδεση Ethernet και USB 

Λειτουργία ως εκτυπωτή δικτύου  ΝΑΙ 

Λειτουργία ως έγχρωµου scanner δικτύου ΝΑΙ 

Μηνιαίος Κύκλος 5.000 

Σµίκρυνση - Μεγέθυνση 50% - 200% 

Κασέτες 1 κασέτα 250 φύλλων 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

Τροφοδοσία bypass 100 φύλλων, ARDF για 

αναστροφή εγγράφων στη σάρωση 50 φύλλων 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ CE + ISO 9001 + 14001  

Εγγύηση 1 Έτος 
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ΙΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια  για όλα τα είδη . Ειδικά για τους Η/Υ  

απαιτούνται εγχειρίδια και για τις  επιμέρους συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) 

IV) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Οι εγγυήσεις που πρέπει να ισχύουν για κάθε είδος αναφέρονται στα τεχνικά στοιχεία κάθε 

είδους, στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος τεύχους τεχνικών προδιαγραφών.  

 Η εγγύηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα καλύπτει το mouse και το πληκτρολόγιο. 

 Η παρεχόμενη εγγύηση θα καλύπτει, για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, την εξής 

περίπτωση: 

 Τα ανωτέρω θα βεβαιώνει ότι αποδέχεται ο διαγωνιζόμενος με υπεύθυνη δήλωσή του η οποία 

θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. 

 Επίσης  πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συμβολαίου συντήρησης κατά την διάρκεια αλλά και 

μετά την λήξη της εγγύησης. 

V) ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 Στην τεχνική προσφορά  πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται  το μοντέλο και  η  εταιρεία 

κατασκευής ή συναρμολόγησης  για   κάθε είδος. 

 Επίσης πρέπει να αναφέρονται  τα  σχετικά  πιστοποιητικά: 

 Για  τους Η/Υ  απαιτούνται πιστοποιητικά CE 

ΟΜΑΔΑ 3 

1. Server 

Πλήρης Server ικανός για πολλαπλές εφαρμογές και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Περιλαμβάνει οθόνη 19'', USB πληκτρολόγιο και ποντίκι. Λειτουργικό σύστημα Windows 

Server 2012  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τροφοδοτικό: 1 x 500watt 

 Controllers: Raid Controller(0/1/)  

 Τύπος Επεξεργαστή: Core i3  

 Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.40 Ghz  

 Μέγεθος Μνήμης: 8  GB 

 Τύπος Μνήμης: DDR III  

 Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 2  x 500GB  

 Τύπος Σκληρών Δίσκων: Sata IIΙ 

 Ethernet: 10/100/1000 Gigabit Ethernet Lan  

 USB: 4 x USB3.0  

 Έξοδος VGA: 1 x VGA  

 Σειριακή: 1 x Serial Port  

 Οπτικά Μέσα: 16x SATA DVD-ROM  

Οθόνη 

 Διαγώνιος: 18.5"  

 Τεχνολογία Απεικόνισης: LCD  

 Αναλογία: 16:9  

 Μέγιστη Ανάλυση: full HD  

 Φωτεινότητα: 250 cd/m²  

 Χρόνος Απόκρισης: 5 ms  

 

2. UPS 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ισχύς 900watt/1500VA  

 Τύπος Line Interactive  

 Χρόνος επαναφόρτισης 4-6 hours for 90% capacity   

 Smart chip για μείωση κατά 50% του χρόνου φόρτισης  

 Ενσωματωμένο AVR  

 Λειτουργία auto startup στην επαναφορά του AC  
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 Λειτουργία φόρτισης ενώ είναι κλειστό  

 USB θύρα  

 Προστασία τηλεφωνικής γραμμής 

 Έξοδο ρεύματος suco  

 Χρόνος Απόκρισης: 2-6ms typical, 10ms max  

 Επίπεδο θορύβου έως40 dB. 

 

3. HY 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με οθόνη 18.5”, πληκτρολόγιο, ποντίκι (HY) και Windows 8 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i5  

 Συχνότητα Επεξεργαστή: 3.10 GHz  

 Cache Επεξεργαστή: 3 MB  

 Μέγεθος Μνήμης: 4 GB 

 Μέγιστη Επέκταστη Μνήμης: 16 GB  

 Τύπος Μνήμης: DDR III , διάταξη 1 x4 GB  

 Συχνότητα Μνήμης: 1333 MHz  

 Σκληρός Δίσκος χωρητικότητας 500 GB  

 Τύπος Σκληρού Δίσκου: Sata III  

 Onboard Κάρτα Ήχου 

 Κάρτα Γραφικών με αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 1GB 

 Πληκτρολόγιο USB 

 Ποντίκι Optical USBι  

 Ethernet: Gigabit (10/100/1000)  

 USB: 4 x USB 3.0  

 Είσοδος Mic In  

 Έξοδος Ηeadphone 

 Έξοδος VGA: 1 x VGA  

 DisplayPort: 1 x DisplayPort  

 Σειριακή: 1 x Serial Port  

 Οπτικά Μέσα: DVD+/-RW SuperMulti   

Οθόνη 

 Τύπος συσκευής: LCD Display  

 Μέγεθος οθόνης: 18.5"  

 Μέγιστη ανάλυση: 1920x1080 

 

4. Infopoints/HB 
Οθόνη αφής 17'' με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και Windows 8 (Infopoints) 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Διαγώνιος: 17"  

 Τεχνολογία Απεικόνισης: LCD  

 Τύπος Οθόνης: Touch Screen 

 Μέγιστη Ανάλυση: 1920 x 1080 

 Τύπος Επεξεργαστή: Intel Core i3  

 Συχνότητα Επεξεργαστή: min 2.50 GHz  

 Cache Επεξεργαστή: 3 MB  

 Μέγεθος Μνήμης: 4GB 

 Τύπος Μνήμης: DDR III  

 Συχνότητα Μνήμης: 1333 MHz  

 Σκληρός Δίσκος χωρητικότητας 500 GB  

 Onboard Κάρτα Ήχου 

 Κάρτας Γραφικών  HD   

 Ethernet: Gigabit (10/100/1000)  

 USB: 4 x USB 3.0  
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 Είσοδος Mic In  

 Έξοδος Ηeadphone  

 

 

5. WiFi USB 

WiFi USB adapter ταχύτητας 150Mbps (wi-fi  b/g/n) 

 

6. TV 40”  

Τηλεόραση 40'' SMART TV  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μέγεθος οθόνης    40 ίντσες (101 εκ.) 

 Ανάλυση : 1920 x 1080 

 Συνδέσεις    4 x HDMI 

 1 x scart 

 1 x video composite 

 1 x video component 

 Έξοδος audio ψηφιακή οπτική 

 Υποδοχή ακουστικών 

 Είσοδος PC 

 Slot CI 

 Είσοδος κεραίας 

 Είσοδος audio DVI 

 Θύρα Ethernet 

 2 x USB 2.0 

 Υποδοχές video  2 

 Είσοδος DVI  Είσοδος audio DVI 

 Τεχνολογία 200 Hz 

 All Share (powered by DLNA) 

 Wireless LAN (WI-FI) 

 Picture-In-Picture 

 Anynet+ (HDMI-CEC) 

 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών 

 Ρολόι 

 Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 

 Ψηφιακό φίλτρο 

 

7. Βάση TV 

Βάση τηλεόρασης για στήριξη σε τοίχο κατάλληλη για τις υπό προμήθεια τηλεοράσεις που 

περιγράφηκαν ανωτέρω. 

 

8. Flash USB 32GB 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Χωρητικότητα   64 GB   

 Μέγιστη Ταχύτητα Ανάγνωσης       32 MB/Sec   

 Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής        18 MB/Sec   

  

 

9. USB καλώδιο 

Καλώδιο επέκτασης USB type A 2m. 

 

10. Ακουστικά 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20kHz  

 Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς: 100mW  

 Αντίσταση: 32 Ohm  
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 Ευαισθησία: 105dB@1kHz  

 Σύνδεση: 1/4" TRS stereo jack 

 Καλώδιο: 2m  

 

11. Βιντεοπροβολέας 

Βιντεοπροβολεας Full HD (1920x1080)  

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Ανάλυση: Full HD 1920χ1080.  

 Λάμπα διάρκειας: 4000-5000 ωρών. 

 Φωτεινότητα: 2000 lumens  

 Είσοδοι :2χHDMI, Video, S-Video, Component, D-sub 15-pin (RGB), RS232. 

 Οπτικό ζουμ :2.1χ και lens shift οριζόντιο και κάθετο (± 96.3% / ± 47.1%)  

 Στάθμη θορύβου 22dB. 

 

12. Βάση Βιντεοπροβολέα 

Βάση στήριξης βιντεοπροβολέα οροφής συμβατή με τον υπό προμήθεια 

Βιντεοπροβολέα που περιγράφηκε ανωτέρω. 

 

13. Οθόνη Προβολής 

Οθόνη Προβολής Τοίχου 2Χ2m 

 

14. Καλώδιο VGA 

Καλώδιο VGA 10 μέτρων 

 

15. WiFi AP 

WiFi Access Point150 Mbps 

 

16. WiFi Extender 

WiFi Extender g/n έως 150Mbps  

 

17. Router 

Modem - Router  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 WAN Interface: ADSL over ISDN 

 Υποστήριξη Firewall 

 Fast ethernet ports 4 

 Υποστήριξη VPN  

 

18. Switch 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Θύρες: 24 

 Ταχύτητα Δικτύου10 / 100 / 1000 

 SFP θύρες: 4 

 Layer: 2 

 

19. Tablet 7" 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Μέγεθος Οθόνης: 7.0" 

 Ανάλυση Οθόνης: 1280 x 800 pixels 

 Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch) 

 Φωτογραφική / κάμερα: 3,15 MP 

 Δευτερεύουσα Κάμερα: Ναι 

 Ισχύς Επεξεργαστή: 1200 MHz 

 Πυρήνες Επεξεργαστή: 4 

 Λειτουργικό Σύστημα: Android  
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 Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 8 GB 

 Εσωτερική Μνήμη RAM: 1500 MB 

 Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα  

 Τύπος Διασύνδεσης: Bluetooth, Wi-Fi 

 Media: USB 

 Συμβατές Κάρτες Μνήμης: microSD 

 

20. Tablet 10" 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

 Μέγεθος Οθόνης:10,1 " 

 Ανάλυση Οθόνης: 1280 x 800 pixels 

 Οθόνη Πολλαπλής Αφής (Multi Touch)  

 Φωτογραφική / κάμερα: 3 MP  

 Δευτερεύουσα Κάμερα 

 Ισχύς Επεξεργαστή: 1200 MHz 

 Πυρήνες Επεξεργαστή: 4 

 Λειτουργικό Σύστημα: Android  

 Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 16 GB 

 Εσωτερική Μνήμη RAM: 1500 MB 

 Λειτουργίες & Συνδεσιμότητα : Bluetooth, Wi-Fi 

 Media: USB, Έξοδος Ακουστικών / Audio 

 Συμβατές Κάρτες Μνήμης: microSD 

 

21. Πολυμηχάνημα 

Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Inkjet  

 Είδος Εκτύπωσης: Έγχρωμη Εκτύπωση  

 Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 11 ppm  

 Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης: 7.5 ppm  

 Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης: 1200 dpi x 600 dpi  

 Ανάλυση Έγχρωμης Εκτύπωσης: 4800 dpi x 1200 dpi  

 

22. FAX 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Κασέτα τροφοδοσίας: 30 φύλλων 

 Τροφοδοσία εγγράφων: Αυτόματος τροφοδότης (ADF)  

 Οθόνη: LCD 

 Φωτοαντιγραφή: Ναι 

 Ταχύτητα μεταφοράς: 9.6Kbps 

 Τηλεφωνικές μνήμες 1 κομβίου: 4 

 Τηλεφωνικές μνήμες άμεσης πρόσβασης: 100 

 Μνήμη αποστολή/παραλαβή fax: 25 σελίδες 

 Παρλαβή fax και χωρίς χαρτί 

 Αυτόματη αναγνώριση εισερχόμενης κλήσης (τηλεφώνημα/fax) 

 

 

23. Τηλεφωνική συσκευή 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού  

 Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου  

 Επιλογή κουδουνισμού 

 3 μνήμες τηλεφώνου τουλάχιστον 

 Λυχνία ένδειξης κουδουνισμού,  

 Eπιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση. 
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24. Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Χρόνος αναμονής έως 210 ώρες και ομιλίας έως 25 ώρες 

 Εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους έως 50 μέτρα 

 Εμβέλεια σε εξωτερικούς χώρους έως 300 μέτρα 

 Τηλεφωνικός κατάλογος 40 ονομάτων και αριθμών 

 Φωτιζόμενη μονόχρωμη οθόνη 

 Αναγνώριση κλήσεων 

 Λίστα 25 αναπάντητων κλήσεων με ένδειξη ημέρας και ώρας 

 Επεκτάσιμο έως 4 ακουστικά 

 

25. Φωτογραφική Μηχανή 

Φωτογραφική μηχανή 14MP, οπτικό ζουμ 50x 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Ανάλυση :14 megapixel 

 Τύπος οπτικού αισθητήρα: CCD 

 Ευαισθησία: ISO 100 - 1600, ISO auto 

 Σταθεροποιητής εικόνας: Οπτικός 

 Μέγιστη ταχύτητα διαφράγματος: 1/3200 sec 

 Ελάχιστη ταχύτητα διαφράγματος: 15 sec 

 Format ψηφιακής φωτογραφίας: JPEG 

 Μέγιστη ανάλυση βίντεο: 1920x1080 

 Ρύθμιση εστίασης: Αυτόματη, χειροκίνητη 

 Τύπος connectοr: 1 x USB ¦ 1 x έξοδος audio/video composite ¦ 1 x έξοδος 

HDMI 

 Ενσωματωμένο φλας μηχανής 

 

26. Καταγραφικό φωνής 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Εσωτερική μνήμη: 16GB,  

 Υποδοχή εξωτερικης μνημης: microSD  

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

 

A/Α Προδιαγραφες 

1 Μικροφωνική εγκατάσταση 

Αυτοενισχυόµενη κονσόλα 2 x 220W, µε 7 κανάλια και DFX 

2 Βιντεοπροβολέας 

1.Να αναφερθεί µοντέλο και   

εταιρεία κατασκευής 
 
2.Φωτεινότητα  (>=2000 ANSI  LUMENS) 

  Αντίθεση                    (>=500:1) 

3.Ανάλυση native XGA (1024  Τουλάχιστον 1024 x 768) 

4.Τηλεχειριστήριο  (ΝΑΙ Contrast ratio>=2000:1) 
5.Ο βιντεοπροβολέας να συνοδεύεται από Βάση  στήριξης  
κατάλληλη για ανάρτηση είτε από την οροφή  
είτε  επιτοίχια. 

6.Προβολή από πολύ μικρή     (Throw ratio  ≤ 0,40 )       Απόσταση 

7.Υποστήριξη προτύπων PAL,PAL-N,PAL-M, SECAM 

8.Είσοδος VGA (D115) για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

9.Ελληνικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας του βιντεοπροβολέα σε έντυπη  ή 

ηλεκτρονική μορφή (π.χ cd, dvd) 

10.Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδιο για διασύνδεση εγκατάσταση και λειτουργία του 
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βιντεοπροβολέα. 

11.Πιστοποιητικό CE 

12.Πιστοποιητικό  ISO:9001 του κατασκευαστή 

Εγγύηση >=2 έτη 

 

3 Οθόνη προβολής 

∆ιαστάσεις 180Χ180 εκ  Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον 

4 Μηχανή πλαστικοποίησης 

Μεγέθους Α4 µε  δύο θερµαινόµενους κυλίνδρους, ελεγχόµενη θερµοκρασία, διαστάσεις 

37Χ16Χ12 εκ. και  3ετή εγγύηση 

5 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ 

Ταχύτητα αντιγραφής  35 σελίδες / λεπτό.  Διαστάσεις χαρτιου Α3 Α4.Μνημη από 64ΜΒ 

Εµπρόσθιες κασέτες τροφοδοσίας χαρτιού standard  350 φύλλα, 

 

∆υνατότητα By pass 100 φύλλων για φωτοαντιγραφή (προαιρετικά) Zoom 25-400% µε βήµατα 

του 1%. 

 

Δυνατότητα επέκτασης σε εκτυπωτη και σαρωτή . 

 

Αυτόματος τροφοδότης. 

 
6 Μηχανή σπιράλ 

Χωρητικότητα διάτρησης 15 φύλλων, χωρητικότητα βιβλιοδεσίας 330 φύλλα, µέγιστο µέγεθος 

ράχης 16 χιλ. 

7 Αριθµοµηχανή 

Απλή αριθμομηχανή για καθημερινη χρήση . 

8 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη µε  δυνατότητα 6 ακουστικών, αναγνώριση κλήσης, λίστα 

αναπάντητων κλήσεων, φωτιζόµενο πληκτρολόγιο και  οθόνη ακουστικού, έγχρωµη οθόνη, 

τηλεφωνικό κατάλογο 200 ονοµάτων, ελληνικό µενού, ανοιχτή συνοµιλία, αφύπνιση, 

νυχτερινή λειτουρ  γία, ισοστάθµιση φωνής, σύντοµα γραπτά 

µηνύµατα, ψηφιακό τηλεφωνητή 20 λεπτών και  εγγύηση 2 έτη 

9 Τηλεφωνική συσκευή ενσύρµατη 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 

 

Βιντεοπροβολέας (projector) 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνολογία ενεργής μήτρας ΤFΤ, οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 

2. Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 Ansi Lumens 

3. Φακός zoom τουλάχιστον f 23,5 έως  28,2mm, F 1,70 έως 2,10mm. Ο βιντεοπροβολέας θα 

προβάλει αντεστραμμένα από απόσταση περίπου 5 μέτρων (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 

αίθουσας), σε οθόνη προβολής  διαστάσεων 2,5m X 3m τουλάχιστον. 

4. Οπτικό zoom : 1.2:1 

5. Δυνατότητα κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. 

6. Είσοδοι : S video, HD, Component, HB D-Sub 15 ακίδων,  Composite 

7. Είσοδοι video : NTSC, PAL, SECAM, RGB 

8. Έξοδοι : stereo mini jack, HB-sub 15 ακίδων 

9. Έξοδος ήχου : ενσωματωμένο ηχείο 1Watt τουλάχιστον 

10. Διάρκεια λάμπας : 2.000 ώρες τουλάχιστον 
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11. Ανάλυση  τουλάχιστον 1024 Χ 768. 

12. Καλώδια S-video, RGB VGA για PC, RCA audio/video  

13. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης. 

14. Τηλεχειριστήριο . 

15. Εγκατάσταση επιτοίχιου ενσύρματου χειρισμού on – off. Τοποθέτηση καλωδίου μέσα σε κανάλι. 

16. Ειδική βάση οροφής (ενδεικτικού τύπου Anti-theft housing , σύμφωνα με τις ήδη υπάρχουσες 

βάσεις που βρίσκονται αναρτημένες στα αμφιθέατρα με μεγαλύτερο άνοιγμα για καλύτερη ψύξη 

του μηχανήματος λόγω μικρού ύψους του χώρου). Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης της 

βάσης (ειδική κατασκευή ή υπάρχον προϊόν εμπορίου) βαρύνει τον προμηθευτή των 

βιντεοπροβολέων.  

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

1. Οι βιντεοπροβολείς θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών 

για όλα τα μέρη τους, εκτός της λάμπας, η οποία θα καλύπτεται από εγγύηση έξι (6) μηνών ή 500 

ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση της εταιρείας θα παραδίδεται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων με την 

εγκατάσταση του μηχανήματος και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό σειράς του κάθε 

βιντεοπροβολέα. 

2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των 2 ετών , το κόστος όλων των 

ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των βιντεοπροβολέων καθώς 

και το κόστος παροχής υπηρεσιών για την ρύθμιση , συντήρηση, έλεγχο και επιδιόρθωση των 

μηχανημάτων βαρύνουν τον προμηθευτή.  

3. Ο προμηθευτής , πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στο νησί της Ρόδου το οποίο θα δύναται να 

αποστείλει τεχνικούς για άμεσο επιτόπου έλεγχο και επιδιόρθωση  των βιντεοπροβολέων. 

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως, σε ξεχωριστή δήλωση που θα καταθέσει τόσο με 

την προσφορά του όσο και με την παράδοση του μηχανημάτος, ότι για το συγκεκριμένο μηχάνημα 

μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την αγορά 

και ότι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχου τύπου 

λαμπών) είναι εξασφαλισμένη για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

5. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται φυσικά η προμήθεια, μεταφορά, ανάρτηση, 

σύνδεση και θέση σε ορθή λειτουργία των προσφερόμενων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων 

όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών ανάρτησης & στερέωσης προκειμένου οι 

βιντεοπροβολείς μετά των βάσεών τους να στερεωθούν στην οροφή των αντίστοιχων αιθουσών με 

ασφάλεια. 

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

 

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi tower. 

2. Επεξεργαστής (CPU) τεχνολογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 3,0 Ghz. 

3. Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή, συμβατή με τύπο μνήμης DDR3 και 

ταχύτητα διαύλου μνήμης έως και 1600 Mhz. Επιπλέον να διαθέτει συνδέσεις σκληρών δίσκων 

τύπου SATA 3 και θύρες σύνδεσης USB 3. 

4. Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 4 GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύλου 

τουλάχιστον 1600 Mhz. 

5. Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 2.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 512 ΜΒ, 

τύπου τουλάχιστον DDR3, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11, 

6. Εσωτερική μονάδα 3,5'' HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 60 GB, σύνδεσης 

SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 16 ΜΒ cache. 

7. Οπτικό μέσο τύπου DVD±RW, σύνδεσης SATA. 

8. Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων. 
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9. Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB. 

10. Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 21'', τύπου LED, μέγιστης 

ανάλυσης 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms. 

11. Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 500W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστημα. 

12. Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0. 

13. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 32 bit ελληνικά. 

 

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής (laser) A4 

 

Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής για εκτυπώσεις σε μέγεθος χαρτιού Α4, ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον 

δυνατότητες δικτύωσης μέσω USB και Ethernet. 

 

Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 

 

Οθόνη προβολής διαστάσεων 234x132cm με Fabric Size 243x188cm. Η οθόνη θα διαθέτει χειριστήριο 

και Manual switch (Up, stop, down). Η τοποθέτηση θα μπορεί να τόσο σε τοίχο όσο και σε οροφή. 

Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός ανάρτησης ή στερέωσης. 

Ασύρματο ρούτερ – μόντεμ 

 

Το ασύρματο ρούτερ – Μόντεμ θα πρέπει να διαθέτει: 

 Σύστημα voice over IP PBX για ISDN. 

 4 τουλάχιστον θύρες ethernet, 2 αναλογικές θύρες για τηλεφωνικές συσκευές/fax, 1 θύρα USB. 

 Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 125 Mbit/s. 

 Ασφάλεια WLAN βασισμένη στα πρότυπα WEP, WPA και WPA2. 

 Δυνατότητα Σύνδεσης δέει υπολογιστές και δίκτυα καθώς και αναλογικές συσκευές και FAX. 

 Θύρα USB για σύνδεση περιφερειακών (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα). 

 WLAN switch. 

 

ΟΜΑΔΑ 6 

 

Άρθρο 1
Ο
: Βιντεοπροβολέας (projector) 

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνολογία ενεργής μήτρας ΤFΤ, οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD 

2.  Φωτεινότητα τουλάχιστον 3.500 Ansi Lumens 

3. Φακός zoom τουλάχιστον f 23,5 έως  28,2mm, F 1,70 έως 2,10mm. Ο βιντεοπροβολέας θα 

προβάλει αντεστραμμένα από απόσταση περίπου 5 μέτρων (ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της 

αίθουσας), σε οθόνη προβολής  διαστάσεων 2,5m X 3m τουλάχιστον. 

4. Οπτικό zoom : 1.2:1 

5. Δυνατότητα κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης. 

6. Είσοδοι : S video, HD, Component, HB D-Sub 15 ακίδων,  Composite 

7. Είσοδοι video : NTSC, PAL, SECAM, RGB 

8. Έξοδοι : stereo mini jack, HB-sub 15 ακίδων 

9. Έξοδος ήχου : ενσωματωμένο ηχείο 1Watt τουλάχιστον 

10. Διάρκεια λάμπας : 2.000 ώρες τουλάχιστον 

11. Ανάλυση  τουλάχιστον 1024 Χ 768. 

12. Καλώδια S-video, RGB VGA για PC, RCA audio/video  

13. Μενού με ένδειξη επί της οθόνης. 

14. Τηλεχειριστήριο . 

15. Εγκατάσταση επιτοίχιου ενσύρματου χειρισμού on – off. Τοποθέτηση καλωδίου μέσα σε 

κανάλι. 
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16. Ειδική βάση οροφής (ενδεικτικού τύπου Anti-theft housing , σύμφωνα με τις ήδη 

υπάρχουσες βάσεις που βρίσκονται αναρτημένες στα αμφιθέατρα με μεγαλύτερο άνοιγμα για 

καλύτερη ψύξη του μηχανήματος λόγω μικρού ύψους του χώρου). Το κόστος προμήθειας και 

εγκατάστασης της βάσης (ειδική κατασκευή ή υπάρχον προϊόν εμπορίου) βαρύνει τον προμηθευτή 

των βιντεοπροβολέων.  

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

1. Οι βιντεοπροβολείς θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) 

ετών για όλα τα μέρη τους, εκτός της λάμπας, η οποία θα καλύπτεται από εγγύηση έξι (6) μηνών ή 

500 ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση της εταιρείας θα παραδίδεται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων με 

την εγκατάσταση του μηχανήματος και πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον αριθμό σειράς του 

κάθε βιντεοπροβολέα. 

2. Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των 2 ετών , το κόστος όλων των 

ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των βιντεοπροβολέων καθώς 

και το κόστος παροχής υπηρεσιών για την ρύθμιση , συντήρηση, έλεγχο και επιδιόρθωση των 

μηχανημάτων βαρύνουν τον προμηθευτή.  

3. Ο προμηθευτής , πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στο νησί της Ρόδου το οποίο θα δύναται 

να αποστείλει τεχνικούς για άμεσο επιτόπου έλεγχο και επιδιόρθωση  των βιντεοπροβολέων. 

4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί εγγράφως, σε ξεχωριστή δήλωση που θα καταθέσει 

τόσο με την προσφορά του όσο και με την παράδοση του μηχανημάτος, ότι για το συγκεκριμένο 

μηχάνημα μπορεί να παράσχει τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη από 

την αγορά και ότι η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένων και των 

αντίστοιχου τύπου λαμπών) είναι εξασφαλισμένη για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

5. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται φυσικά η προμήθεια, μεταφορά, 

ανάρτηση, σύνδεση και θέση σε ορθή λειτουργία των προσφερόμενων μηχανημάτων 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικρουλικών ανάρτησης & στερέωσης 

προκειμένου οι βιντεοπροβολείς μετά των βάσεών τους να στερεωθούν στην οροφή των 

αντίστοιχων αιθουσών με ασφάλεια. 

 

Άρθρο 2
Ο
: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Θήκη ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου Midi tower. 

2. Επεξεργαστής (CPU) τεχνολογίας τετραπλού πυρήνα, με ταχύτητα χρονισμού τουλάχιστον 3,0 Ghz. 

3. Μητρική κάρτα συμβατή με τον κεντρικό επεξεργαστή, συμβατή με τύπο μνήμης DDR3 και 

ταχύτητα διαύλου μνήμης έως και 1600 Mhz. Επιπλέον να διαθέτει συνδέσεις σκληρών δίσκων 

τύπου SATA 3 και θύρες σύνδεσης USB 3. 

4. Κεντρική Μνήμη τύπου DDR3, μεγέθους τουλάχιστον 4 GB και χρονισμένες σε ταχύτητα διαύλου 

τουλάχιστον 1600 Mhz. 

5. Κάρτα γραφικών σύνδεσης PCI Express 2.0, με διαθέσιμη αυτόνομη μνήμη τουλάχιστον 512 ΜΒ, 

τύπου τουλάχιστον DDR3, συμβατή με το πρότυπο απεικόνισης DirectX 11, 

6. Εσωτερική μονάδα 3,5'' HDD (σκληρός δίσκος) χωρητικότητας τουλάχιστον 60 GB, σύνδεσης 

SATA 3, συχνότητας περιστροφής τουλάχιστον 7200 rpm με τουλάχιστον 16 ΜΒ cache. 

7. Οπτικό μέσο τύπου DVD±RW, σύνδεσης SATA. 

8. Ενσύρματο πληκτρολόγιο σύνδεσης USB, τουλάχιστον 104 πλήκτρων. 

9. Ενσύρματο ποντίκι σύνδεσης USB. 

10. Οθόνη υπολογιστή με μέγεθος διαγωνίου ορατής επιφάνειας τουλάχιστον 21'', τύπου LED, μέγιστης 

ανάλυσης 1920 x 1080 και χρόνο απόκρισης το πολύ 5 ms. 

11. Τροφοδοτικό με ισχύ τουλάχιστον 500W το οποίο να είναι συμβατό με το όλο σύστημα. 
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12. Στερεοφωνικά ηχεία τύπου 2.0. 

13. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 professional 32 bit ελληνικά. 

 

Άρθρο 3
Ο
: Ασπρόμαυρος εκτυπωτής (laser) A4 

Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής για εκτυπώσεις σε μέγεθος χαρτιού Α4, ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον 

δυνατότητες δικτύωσης μέσω USB και Ethernet. 

 

Άρθρο 4
Ο
: Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 

Οθόνη προβολής διαστάσεων 234x132cm με Fabric Size 243x188cm. Η οθόνη θα διαθέτει χειριστήριο 

και Manual switch (Up, stop, down). Η τοποθέτηση θα μπορεί να τόσο σε τοίχο όσο και σε οροφή. 

Περιλαμβάνεται και ο μηχανισμός ανάρτησης ή στερέωσης. 

 

Άρθρο 5
Ο
: Ασύρματο ρούτερ - μόντεμ 

Το ασύρματο ρούτερ – Μόντεμ θα πρέπει να διαθέτει: 

 Σύστημα voice over IP PBX για ISDN. 

 4 τουλάχιστον θύρες ethernet, 2 αναλογικές θύρες για τηλεφωνικές συσκευές/fax, 1 θύρα USB. 

 Ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 125 Mbit/s. 

 Ασφάλεια WLAN βασισμένη στα πρότυπα WEP, WPA και WPA2. 

 Δυνατότητα Σύνδεσης δέει υπολογιστές και δίκτυα καθώς και αναλογικές συσκευές και FAX. 

 Θύρα USB για σύνδεση περιφερειακών (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα). 

 WLAN switch. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α.Α. ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 1 
   

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α €682,00 80 €54.560,00 

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β €760,00 44 €33.440,00 

3 ΟΘΟΝΗ TFT  €186,00 72 €13.392,00 

4 Φορητός Υπολογιστής €620,00 5 €3.100,00 

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι €22,32 88 €1.964,16 

6 NAS SERVER τύπου Α €610,08 4 €2.440,32 

7 Docking Station €74,40 1 €74,40 

8 UPS 1000VA €152,52 20 €3.050,40 

9 NAS SERVER τύπου Β €7.936,00 1 €7.936,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1   €119.957,28 

 ΟΜΑΔΑ 2    

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ €217,00 27 €5.859,00 

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ €272,80 66 €18.004,80 

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix €328,60 1 €328,60 

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος €241,80 7 €1.692,60 
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14 Προβολεας €4.898,00 1 €4.898,00 

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ  €1.302,00 7 €9.114,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2   €39.897,00 

 ΟΜΑΔΑ 3    

1 Server 1.364,00 € 2 2.728,00 € 

2 UPS 204,60 € 2 409,20 € 

3 HY 744,00 € 10 7.440,00 € 

4 Infopoints/HB 868,00 € 4 3.472,00 € 

5 WiFi USB 34,72 € 16 555,52 € 

6 TV 40” 1.165,60 € 3 3.496,80 € 

7 Βάση TV 105,40 € 3 316,20 € 

8 Flash USB 32GB 80,60 € 3 241,80 € 

9 USB καλώδιο 3,72 € 3 11,16 € 

10 Ακουστικά 18,60 € 13 241,80 € 

11 Βιντεοπροβολέας 1.798,00 € 1 1.798,00 € 

12 Βάση Βιντεοπροβολέα 37,20 € 1 37,20 € 

13 Οθόνη Προβολής 204,60 € 1 204,60 € 

14 Καλώδιο VGA 27,28 € 1 27,28 € 

15 WiFi AP 105,40 € 1 105,40 € 

16 WiFi Extender 68,20 € 1 68,20 € 

17 Router 558,00 € 1 558,00 € 

18 Switch 359,60 € 1 359,60 € 

19 Tablet 7" 159,96 € 5 799,80 € 

20 Tablet 10" 272,80 € 13 3.546,40 € 

21 Πολυμηχάνημα 148,80 € 1 148,80 € 

22 FAX 93,00 € 1 93,00 € 

23 Τηλεφωνική συσκευή 22,32 € 2 44,64 € 

24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ. 37,20 € 2 74,40 € 

25 Φωτογραφική Μηχανή 441,44 € 1 441,44 € 

26 Καταγραφικό φωνής 99,20 € 1 99,20 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3   27.318,44 € 

 ΟΜΑΔΑ 4    

1 Μικροφωνική εγκατάσταση 496€ 1 496€ 

2 Βιντεοπροβολέας  1240€ 1 1240€ 

3 Οθόνη προβολής 248€ 1 248€ 

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4 186€ 1 186€ 

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα 2232€ 1 2232€ 

6 Μηχανή σπιράλ 186€ 1 186€ 

7 Αριθμομηχανή 24,8€ 2 49,6€ 

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες 99,2€ 4 396,8€ 

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες 62€ 4 248€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4   5.282,40€ 

 ΟΜΑΔΑ 5    

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1.240€ 1 1.240€ 

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 1.488€ 2 2.976€ 

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 

 310€ 

1 

310€ 

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 496€ 1 496€ 
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5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 86,8€ 1 86,8€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5   5.108,80€ 

 ΟΜΑΔΑ 6    

1 Βιντεοπροβολέας (projector) 1240€ 1 1240€ 

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 992€ 4 3968€ 

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 248€ 2 496€ 

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector 248€ 1 248€ 

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ 86,80€ 1 86,80€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6   6.038,80€ 

 ΣΥΝΟΛΟ   203.602,72€ 

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ   2,28€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   203.605,00€ 

 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 

την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή 

είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 1 
   

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α  80  

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β  44  

3 ΟΘΟΝΗ TFT   72  

4 Φορητός Υπολογιστής  5  

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι  88  

6 NAS SERVER τύπου Α  4  

7 Docking Station  1  

8 UPS 1000VA  20  

9 NAS SERVER τύπου Β  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1    

 ΟΜΑΔΑ 2    

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  27  

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ  66  

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix  1  

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος  7  

14 Προβολεας  1  

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ   7  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2    

 ΟΜΑΔΑ 3    

1 Server  2  

2 UPS  2  

3 HY  10  
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4 Infopoints/HB  4  

5 WiFi USB  16  

6 TV 40”  3  

7 Βάση TV  3  

8 Flash USB 32GB  3  

9 USB καλώδιο  3  

10 Ακουστικά  13  

11 Βιντεοπροβολέας  1  

12 Βάση Βιντεοπροβολέα  1  

13 Οθόνη Προβολής  1  

14 Καλώδιο VGA  1  

15 WiFi AP  1  

16 WiFi Extender  1  

17 Router  1  

18 Switch  1  

19 Tablet 7"  5  

20 Tablet 10"  13  

21 Πολυμηχάνημα  1  

22 FAX  1  

23 Τηλεφωνική συσκευή  2  

24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ.  2  

25 Φωτογραφική Μηχανή  1  

26 Καταγραφικό φωνής  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3    

 ΟΜΑΔΑ 4    

1 Μικροφωνική εγκατάσταση  1  

2 Βιντεοπροβολέας   1  

3 Οθόνη προβολής  1  

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4  1  

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα  1  

6 Μηχανή σπιράλ  1  

7 Αριθμομηχανή  2  

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες  4  

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες  4  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4    

 ΟΜΑΔΑ 5    

1 Βιντεοπροβολέας (projector)  1  

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  2  

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 

  

1 

 

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector  1  

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5    

 ΟΜΑΔΑ 6    

1 Βιντεοπροβολέας (projector)  1  

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  4  

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4  2  

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector  1  
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5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6    

     

 ΣΥΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 

Αρχή) 

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………… 

Κατάστημα:………………………………………………………………………………………... 

Διεύθυνση (οδός - αριθμός, Τ.Κ.): ………………………………………………………………... 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………………………………………………………... 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:..................….. ΕΥΡΩ:……...……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

…………………………………………………………………………….…€
1
 υπέρ: Σε περίπτωση 

μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… ΑΦΜ:.............................Οδός …………. 

Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης των Εταιριών: 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, για τη 

συμμετοχή του/της στον ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού προϋπολογισμού ………..€, 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς ποσού ………….€  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας που έχει ως 

καταλυτική ημερομηνία του διαγωνισμού την …../……/2017. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη 

συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά 

και μόνο μέχρι την, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε 

νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε 

υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα 

από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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1. Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων 

η εγγυητική θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα ή 

υποτμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην εγγυητική. 

 

ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας:…………………………………………………………………………………... 

Κατάστημα:……………………………………………………………………………………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX)…………………………………………………………………… 

Ημερομηνία Έκδοσης: ……………………………………………………………………………...… 

Προς τον Δήμο Ρόδου: 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ………………………………….………….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ: 

Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: 

της Εταιρίας …………… ΑΦΜ......................Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. …… ή 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού: των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… ΑΦΜ......................οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ή Συνεταιρισμού, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ...................................................................... €, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για την 

προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  ή μηχανημάτων έργου ή και τα δύο που αφορά στο 

διαγωνισμό με αντικείμενο: «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού », συνολικού προϋπολογισμού 

προϋπολογισμού ………..€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ………..€, συνολικού συνεπώς 

ποσού ………….€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%., σύμφωνα με την 

αριθμό............................................................................................... Διακήρυξή σας με λήξη 30/06/2018. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η 

παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ανήκει στη διακήρυξη με αριθμό …/2018) 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ρόδος, ……./………./2018 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                              Αρ. πρωτ.:.  ……………….. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                

ΤΗΛ:22410-35445 

 

« Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» του Δήμου Ρόδου » 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού συνολικής  αξίας ……………………   ευρώ με 

Φ.Π.Α. 

 

Στην Ρόδο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός  

1. ο  Δήμος Ρόδου  με Α.Φ.Μ. 997561152 και Δ.Ο.Υ Ρόδου , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

κ. ΦΩΤΙΟ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟ, Δήμαρχο Ρόδου νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου  που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με την 

απόφαση 157/2017 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου  

2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», σύμφωνα 

με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται 

για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.. κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 

για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 

………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται 

βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 
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Α.Α. ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑΔΑ 1 
   

1 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Α  80  

2 Η/Υ ΤΥΠΟΥ Β  44  

3 ΟΘΟΝΗ TFT   72  

4 Φορητός Υπολογιστής  5  

5 Σετ Πληκτρολόγιο - Ποντίκι  88  

6 NAS SERVER τύπου Α  4  

7 Docking Station  1  

8 UPS 1000VA  20  

9 NAS SERVER τύπου Β  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1    

 ΟΜΑΔΑ 2    

10 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  27  

11 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α4 ΔΙΚΤΥΑΚΟ  66  

12 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Dot Matrix  1  

13 Εκτυπωτης Α3 Έγχρωμος  7  

14 Προβολεας  1  

15 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ   7  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2    

 ΟΜΑΔΑ 3    

1 Server  2  

2 UPS  2  

3 HY  10  

4 Infopoints/HB  4  

5 WiFi USB  16  

6 TV 40”  3  

7 Βάση TV  3  

8 Flash USB 32GB  3  

9 USB καλώδιο  3  

10 Ακουστικά  13  

11 Βιντεοπροβολέας  1  

12 Βάση Βιντεοπροβολέα  1  

13 Οθόνη Προβολής  1  

14 Καλώδιο VGA  1  

15 WiFi AP  1  

16 WiFi Extender  1  

17 Router  1  

18 Switch  1  

19 Tablet 7"  5  

20 Tablet 10"  13  

21 Πολυμηχάνημα  1  

22 FAX  1  

23 Τηλεφωνική συσκευή  2  
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24 Τηλεφωνική συσκευή Ασυρ.  2  

25 Φωτογραφική Μηχανή  1  

26 Καταγραφικό φωνής  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3    

 ΟΜΑΔΑ 4    

1 Μικροφωνική εγκατάσταση  1  

2 Βιντεοπροβολέας   1  

3 Οθόνη προβολής  1  

4 Μηχανή πλαστικοποίησης Α4  1  

5 Φωτοαντιγραφικά ασπρόμαυρα  1  

6 Μηχανή σπιράλ  1  

7 Αριθμομηχανή  2  

8 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρματες  4  

9 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρματες  4  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4    

 ΟΜΑΔΑ 5    

1 Βιντεοπροβολέας (projector)  1  

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  2  

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 

  

1 

 

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector  1  

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5    

 ΟΜΑΔΑ 6    

1 Βιντεοπροβολέας (projector)  1  

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής  4  

3 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4  2  

4 Οθόνη προβολής πτυσσόμενη για προβολή projector  1  

5 Ασύρματο μόντεμ - ρούτερ  1  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6    

     

 ΣΥΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στα κτίρια του Δήμου Ρόδου κατόπιν συνεννόησης 

με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 

και μετά από ανάλογο γραπτό αίτημα του Δήμου  με υποχρέωση του Προμηθευτή να παραδώσει άμεσα, 

εντός των επόμενων - από την αποστολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - επτά ημερών, τα 

αναγραφόμενα είδη. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήματος, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για το χρόνο παράδοσης των εν 

λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 
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Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησής 

τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει 

εντός πέντε (5) ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία 

υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ 

διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 

2017, και συγκεκριμένα υπάρχει η με α.α …. Π.Α.Υ. η οποία καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων 

του Δήμου  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται 

να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον 

Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών, 

που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον/την κ……………………….., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της έως και ένα (1) έτος, ήτοι από 

……………….. και μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης προβλέπεται 

4μηνη παράταση. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε διαφορά 

που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό 

ΔωΔ/σου αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, 

τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στο Δήμο Ρόδου, 

το δε άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Δωδ/σου 

αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 

συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που 

ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
lxxxii

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΡΟΔΟΣ 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[30200000-1] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[Αποφαση Δημαρχου  ή ΑΡ. ΠΡΩΤ.] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 



   

 318 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  



   

 322 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

8. δωροδοκία· 

9. απάτη· 

10. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
·
 

11. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
 

12. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση») 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1a) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών (3) 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

  

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

  

1a) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για 

τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 125/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στους σχετικούς 

Κ.Α. 61-7341.0008, 10,15,20,30,35,70-7133.0002, 10,15,20,30, 35,40,70-7134.0001, 15-7134.0003, 

61-7341.0008, 61-7341.0015, 61-7341.0023,  που έχουν επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς 

προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 
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ΘΕΜΑ 10o                                                                        Aπόφ. Αρ. 134 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΧΓΩ1Ρ-Ζ0Η)  

Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «προμήθειας φαγητού catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15616/13-3-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15616/13-3-2018 δια της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, 

ως κατωτέρω: 

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2018 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας φαγητού 

catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

    (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια φαγητού catering για 

τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.15/6481.0006)» 

 

Στη Ρόδο στις 09 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας φαγητού catering του Δήμου Ρόδου (κωδ. 15/6481.0006), έτους 

2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 63.612 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 74/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 964/2018 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 22/02/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/11316/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται 

από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 09/03/2018 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές η εταιρεία 

ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 09/03/2018), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο του 

φακέλου του συμμετέχοντα, αποδείχθηκε ότι ο προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ). Όλα τα έγγραφα 

συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφασίζει, η 

ανωτέρω εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  
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2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Η προμήθεια για την οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, αλλά και 

των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτει κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές 

που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος  να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετεχέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

Μενού σίτισης 
Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες σίτισης 

μέχρι 31/12/2018 

Τιμή ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 
300 57  2,99 € 51.129,00 € 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ  51.129,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.270,96 € 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 63.399,96 € 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό  

ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για την προμήθεια φαγητού  catering για τους μαθητές του 

μουσικού γυμνασίου του Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτή είναι στο σύνολό της χαμηλότερη 

από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με αφμ: 020923960 και έδρα την 

Παστίδα Ρόδου, τκ 85106, ως εξής:  

 

Μενού σίτισης 
Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες σίτισης 

μέχρι 31/12/2018 

Τιμή ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 
300 57  2,99 € 51.129,00 € 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ  51.129,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.270,96 € 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 63.399,96 € 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/15616/13-3-

2018, δια της οποίας κοινοποιείται το από 13/3/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄., 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

 Την με αρ. 74/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΖΖΨΩ1Ρ-ΧΓΦ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προμήθειας φαγητού catering για 

τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 », κάνοντας δεκτή  
στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό  ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ για την προμήθεια φαγητού  catering για τους μαθητές του μουσικού γυμνασίου του 

Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτή είναι στο σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης. 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει 

προσωρινό μειοδότη για το σύνολο της προμήθειας την εταιρεία ΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ με 

ΑΦΜ: 020923960 και έδρα την Παστίδα Ρόδου, Τ.Κ. 85106 με τιμές και συνολική αξία ως κάτωθι: 

 

Μενού σίτισης 
Άτομα που 

σιτίζονται 

Ημέρες σίτισης 

μέχρι 31/12/2018 

Τιμή ημερήσιου 

μενού 

άνευ φπα 

Αξία άνευ 

φπα 

Ημερήσιο μενού σίτισης 

μουσικού σχολείου 
300 57  2,99 € 51.129,00 € 

Συνολική αξία άνευ ΦΠΑ  51.129,00 € 

ΦΠΑ 24% 12.270,96 € 

Συνολική αξία με ΦΠΑ 24% 63.399,96 € 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11o                                                                      Aπόφ. Αρ. 135 / 2018 (ΑΔΑ: Ω3ΟΕΩ1Ρ-Ν5Μ)  

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες 

φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων»  και διάθεση πίστωσης.  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15609/13-3-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15609/13-3-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

10. 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.  
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11. 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». 

12. 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. 

13. 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.» 

14. 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». 

15. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 «περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων». 

16. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

17. Την ανάγκη του Δήμου για την φύλαξη της Δ.Ε. Λινδίων.  

18. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6142.0036 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

    10.  Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με                 

ΑΔΑΜ:18REQ002775345   

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

5. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων» . 

6. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. 

Λινδίων» και ποσού 39.690,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Περιγραφή 
Αιτηθέν ποσό 

 

00-6142.0036 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων 39.690,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  39.690,00 

       και να διαθέσει την παραπάνω πίστωση. 

7. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

    (Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής και 

του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/15609/13-3-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

7) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού 39.690,00 € με Φ.Π.Α. 

8) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

9) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 00-6142.0036 με 

τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού 39.690,00 € με Φ.Π.Α. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

                                               

ΘΕΜΑ 12o                                                                          Aπόφ. Αρ. 136 / 2018 (ΑΔΑ: 666ΨΩ1Ρ-36Ω)  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων»    

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15609/13-3-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15609/13-3-2018 δια της οποίας 

διαβιβάζονται οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές  της υπηρεσίας, ως κατωτέρω: 

Θέμα : Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων. 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

19. 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.  

20. 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». 

21. 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. 

22. 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.» 

23. 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 
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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». 

24. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 «περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων». 

25. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

26. Την ανάγκη του Δήμου για την φύλαξη της Δ.Ε. Λινδίων.  

27. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6142.0036 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

    10. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18REQ002775345   

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

8. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 

«Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

9. να εκδώσει απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. 

Λινδίων» και ποσού 39.690,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό 

00-6142.0036 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων 39.690,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  39.690,00 

       και να διαθέσει την παραπάνω πίστωση. 

10. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλογήρου Παρασκευής 

και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/15609/13-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του συνοπτικού, 

πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο « «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων 

έτους 2018»,  ως κατωτέρω: 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη φύλαξη της ΔΕ 

Λινδίων  του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0036 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 

39.690,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%» 

                                                                    

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

14.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18REQ002775345. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

18. Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 
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19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

20. Την απόφαση με αριθμό 135/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση 

πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθεί σα   Π.Α.Υ. 

 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

21. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

…………………………… 

                                              

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ  

Συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

Υπηρεσία φύλαξης από ιδιώτη της ΔΕ Λινδίων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού, 

τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα (39.690,00) € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κωδικό 00-6142.0036 του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου.  

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 

Δ.Ε. Λινδίων 

00-6142.0036 32.007,00 7.681,68 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2018 και ώρα 10:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και τηλέφωνο 22410-77728. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την …………………., και ώρα 14:00 

(ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, 

κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 

παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
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υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν 

για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ 

ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για 

τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-77728, fax:22410-

39780, Email: nafantenos@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός - Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ …../……./2018 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Υπηρεσία φύλαξης ΔΕ Λινδίων  

CPV 79713000-5  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

39.690,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Έως τη λήξη της σύμβασης  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 

31/10/2018  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%
61

 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
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0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19ο:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /……/ 2018 και ώρα 

14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/2018 και ώρα …..π.μ. στο 

τμήμα Προμηθειών στην οδό Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ. 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
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ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
62

. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
63

 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα
64

,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 

είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

«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 το έγγραφο». 

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. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

 

 

                           

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης  προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

                                                 
62 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

63παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

64 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 

τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος (αρ.94 

του Ν.4412/16). 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη  

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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η 

παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 

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. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης , 

β) σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας – οικονομικής επάρκειας, 

γ) αν οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
65 66

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

(Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
67

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ 

ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV (ENOTHTA A)  ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς 

φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το 

ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
68

 και  υποβάλλεται 
69

από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

                                                 
65 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

66 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 

67 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

68(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

69Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει 

να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , 
οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 

καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 
οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ 

για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με 

τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 

βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της 

παρούσας διακήρυξης  

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
70

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως 

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους 

συμμετέχοντες του  εντύπου  της   οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.          

Η τιμή δίνεται για όλη την υπηρεσία. 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς και σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει να αναφέρουν τα εξής: 

       α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

       β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

       γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

       δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών 

των εργαζομένων. 

       ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

      στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.  

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά 

στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

                                                                                                                                                           
 

70 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

της στο παρόντα διαγωνισμό έως τη λήξη της σύμβασης. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 

αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 

του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από 

τα prospectus).  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με 

τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά 

της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 

άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)
71

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) 

ημερών
72

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
73

 όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

                                                 
71 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

72 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

73 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν 

έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως: 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων: 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως: 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 
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για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό 

(εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

(7) Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόμιση 

των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει την 

προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα  

διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του Έργου.  

 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση 

των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης.  
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β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια καθ’ 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για 

του υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ έως τις 31/10/2018 ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 
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β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
74

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
75

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει σύμβαση, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση), 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, (ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

                                                 
74 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

75 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
76

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 

(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ 

(€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και 

θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

                                                 
76 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
77

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική 

τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως, προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί 

το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

                                                 
77 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου.  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 

διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                                                                                                  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. Όλα τα 

έξοδα παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/10/2018.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

  Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη της τοπικής Κοινότητας Λινδίων κατά τη θερινή περίοδο.   

Οι απαιτήσεις για φύλαξη θα έχουν ως αντικείμενο:    

              1. Κεντρική πλατεία Λίνδου 

              2. Μπάρα εισόδου περιοχής Γραφείων Δημοτικών Υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο).   

  3. Είσοδος πλατείας Κράνας 

      Η φύλαξη θα γίνεται  για διάστημα πέντε (5) μηνών και 14 ημερών , από επτά ημέρες την εβδομάδα 

και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. 

Η Τοπική Κοινότητα Λινδίων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (10 ημέρες) σε συνεργασία με τον 

ανάδοχο, θα καθορίζει τον τρόπο και χρόνο  φύλαξης,   δηλαδή 8ωρη ή 12ωρη, φύλαξη κάθε σημείου 

ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται. 

       Θα υπάρχει απαγόρευση εισόδου αυτοκινήτων και δικύκλων στον οικισμό της Λίνδου, τις ώρες  

που αυτό απαγορεύεται από τον ισχύοντα κανονισμό κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απόφαση 71/2007 του 

Δ.Σ. Δήμου Λινδίων όπως επικυρώθηκε με την 5670/4-5-2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου 
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Αιγαίου. Και αυτό αφορά είτε τα οχήματα των μονίμων κατοίκων, είτε τα οχήματα των εταιρειών 

τροφοδοσίας των καταστημάτων και τα οχήματα των επισκεπτών. Η στάθμευση των αυτοκινήτων και 

των λεωφορείων θα γίνεται μόνο στις προβλεπόμενες θέσεις με την υπόδειξη των αρμόδιων υπαλλήλων 

του Δήμου. 

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας φύλαξης  θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό  και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 

3463/2006)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά)  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 32.007,00  χωρίς ΦΠΑ 

(39.690,00 ευρώ με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2017 στον κωδικό 00/6142.0036 και η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ίδιους 

πόρους. 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης της ΔΕ Λινδίων, έτους 2018, 

κωδ. 00/6142.0036)». 

Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της διέπονται από τις διατάξεις: 

α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

β) Ν.3863/2010 άρθρο 68 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης  

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με δημόσιο συνοπτικό  διαγωνισμό  σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και της προκήρυξης .  

Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα είκοσι (20) 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 5ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

προβλέπονται από το νόμο. 

Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως   

 Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει  η κατακύρωση της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 

5% χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο Άρθρο 72- Εγγυήσεις Ν. 4412/20016) 

-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσίας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του  Ν.4412/2006 (φεκ 

147/Ά) 
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Άρθρο  8ο - Πλημμελής παροχή υπηρεσιών 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υπηρεσιών, αυτές δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) 

Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ  βαρύνει το Δήμο και τα έξοδα 

δημοσίευσης θα  βαρύνουν το μειοδότη. 

Άρθρο 10ο - Παραλαβή υπηρεσιών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του του 

Ν.4412/2006 (φεκ 147/Ά) Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  

Άρθρο 11ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή,  και ότι είναι απαραίτητο για την 

αξιολόγηση των προσφορών. Ειδικά για παροχή υπηρεσιών φύλαξης ισχύει το άρθρο 68 του ν. 

3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το  22 του Ν.4144/2013.  Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν 

αποκλίσεις ή υστέρηση, ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά 

χαρακτηριστικά, απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική 

προσφορά. 

                 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                    ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΚΟΣΤΟΣ 

        

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

6,50 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
3.384 6,5 21.996,00   

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
624 11,38 7.101,12 75% 

κόστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      29.097,12 

  

Διοικητικό 

κόστος 
  

προεκτιμείται  σε 10 % του κόστους 

μισθοδοσίας-ασφάλισης 
2.909,712   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
   32.006,832   

     ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΊΗΣΗ 0,168   

  ΣΥΝΟΛΟ  32.007,00  

    ΦΠΑ  24%      7.681,68   

    ΣΥΝΟΛΟ   39.688,68   

  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ            1,32  

ΣΥΝΟΛΟ    39.690,00  
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ  

ΦΥΛΑΞΗ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ  ΑΠΟ ΜΑΪΟ 2018 ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2018 

   

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΑΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΩΝ 

ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Σ ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙ

ΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ  

ΑΡΓΙΩΝ 

05/2018 – 

10/2018 

31+30+31+3

1+30+14=16

7 

(167= 

141+26) 

9:00-17:00 3 
24ώρες x 141 

=3.384 
24ώρες x 26 =624 

ΣΥΝΟΛΟ   3 3.384 624 

 

1. Η παρούσα μελέτη αφορά τη φύλαξη των πυλών της Δ.Ε Λίνδου, αλλά και όπου αλλού κριθεί 

απαραίτητο στη Δ.Ε. Λίνδου, για πέντε (5) μήνες και 14 ημέρες  από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

2. Οι περιοχές που θα έχουν οι φύλακες την εποπτεία της φύλαξης  είναι οι εξής:       

1. Κεντρική πλατεία Λίνδου 

2. Μπάρα εισόδου περιοχής Γραφείων Δημοτικών Υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο)   

3. Είσοδος πλατείας ‘Κράνας’ 

Οι περιοχές θα εποπτεύονται με τρία  άτομα την ημέρα κατά τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο για οκτώ 

ώρες μεταξύ των ωρών 8.30 έως 20.00 και για 8 ώρες την ημέρα ανά άτομο, συνολικά δε, για 4.008 

ώρες.  

1. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος φύλαξης και το κάθε είδους λειτουργικό κόστος.  Η 

τιμή μονάδος καθορίζεται για τη φύλαξη  μιας θέσης εργασίας για μία (1) ώρα σύμφωνα με τον 

παραπάνω πίνακα προ μέτρησης .                                      

2. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) μήνες και 14 ημέρες από 01/5/2018 έως 

31/10/2018. Παράταση αυτής σε ώρες φύλαξης ή μήνες δεν προβλέπεται. 

3.  Ο χώρος εργασίας του προσωπικού του αναδόχου ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Λίνδου και 

σε οποιοδήποτε  σημείο αυτής κρίνεται αναγκαίο. 

4. Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στα 

πλαίσια της παρούσης και θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Η 

απασχόληση του προσωπικού θα είναι πλήρης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας θα το 

συντάσσει ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου.  

5. Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι ένστολο, θα φέρει ιδιόκτητο σύστημα επικοινωνίας, 

ασύρματοι πομποδέκτες, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φακό και ατομική σφυρίχτρα. 

6. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή και θα είναι ίδια από πλευράς 

ποιότητας και χρώματος.  Κατώτατο όριο ανθρώπων τρεις  (3), εκτός του εκπροσώπου της 

Εταιρείας.  

7. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να έχει  λευκό ποινικό μητρώο, άριστο στο είδος 

του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους. 

8. Το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να έχει άδεια Ι.Ε.Π.Ι.Ε.Α. και πιστοποίηση. 

9.  Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του 

αναδόχου αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα του.  
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10. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την 

εργασία. Εργατική νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικές παροχές 

αποζημιώσεις φόρους κ.λ.π, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επίσης, υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στο δημόσιο στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

11. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση του βιβλίου στο οποίο θα αναγράφονται καθημερινά 

τυχόν περιστατικά και θα είναι πάντα στην διάθεση του Δήμου. Αυτό θα θεωρείται κάθε μήνα 

από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του προσωπικού του.  

12. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό 

ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Δήμο. 

13. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό του σε κάθε ασφαλιστικό φορέα που 

προβλέπει ο νόμος. Ο Δήμος δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται 

αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, υποχρεωμένου του αναδόχου να εφοδιάζει το Δήμο με τα 

σχετικά επίσημα έγγραφα. (καταστάσεις ενσήμων, κ.α.)  

14. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα 

που ήθελε να συμβεί στο προσωπικό του. Επίσης θα τηρεί την νομοθεσία περί Τεχνικού 

ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων. 

15. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι 

υπεύθυνος έναντι του Δήμου για την εξασφάλιση της φύλαξης   για όλο το χρόνο διάρκειας της 

σύμβασης.  

16. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας σύμβασης απορρεουσών 

υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε 

οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο ανάδοχος απαγορεύεται  να υπενοικιάσει από 

άλλη εταιρεία προσωπικό για τις ανάγκες του. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και 

αναπαύσεων και να καλύπτει όλα τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την 

εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου.  

18. Ο ανάδοχος θα ελέγχεται για όλες τις ενέργειες του και για την τήρηση των υποχρεώσεων του  

από τον αρμόδιο τοπικό Πρόεδρο που θα πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών στην 

Επιτροπή Παραλαβής.    

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
3.384   

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ  
624   

κόστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

  

  

  

 

Διοικητικό κόστος 
  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ  24%  

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
lxxxiii

  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ] 

- Τηλέφωνο: [22410-77728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79713000-5] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
lxxxiv

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
lxxxv

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
lxxxvi

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
lxxxvii

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
lxxxviii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
lxxxix
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

13. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
xc

· 

14. δωροδοκία
xci,xcii

· 

15. απάτη
xciii

· 

16. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xciv

· 

17. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xcv

· 

18. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xcvi

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xcvii

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xcviii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xcix

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
c
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
ci
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
cii

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
ciii

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  



   

 366 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
civ

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
cv

 

[……][……][……] 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
cvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
cvii

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
cviii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
cix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνcx, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
cxi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
cxii

 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[….................] 
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της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
cxiii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
cxiv

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
cxv

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 135/2018 (ΑΔΑ: Ω3ΟΕΩ1Ρ-Ν5Μ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 00-

6142.0036  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13o                                                                           Aπόφ. Αρ. 137 / 2018 (ΑΔΑ: 61ΛΑΩ1Ρ-858)  

Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για   «Εργασίες αποκατάστασης και 

καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του δήμου Ρόδου 2018»  και διάθεση πίστωσης. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15672/13-3-2018) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15672/13-3-2018, ως κατωτέρω: 

 

 Θέμα : Διαγωνισμός για εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων έτους  2018 

του Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

1. Με την παράγραφο 1 εδάφιο δ του αρθρ. 72 του Ν.3852/10 (Νόμος Καλλικράτης) ορίζεται 

ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει για την διάθεση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού.  

2. Με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118 και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως 

εφαρμοζόμενου». 

3. Με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 

διαγωνισμού επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το 

ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 2.Για τη 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, 

σύμφωνα με το άρθρο 66. 

4. Με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και 

εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

5. Με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για 

την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου 

συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη 

απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον 

Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή 

κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο 

διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του 

διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και 

ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη». 

6. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 



   

 371 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002713520. 

 

Αιτούμαστε  - με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας  -  στην Οικονομική Επιτροπή: 

11. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Ρόδου 2018» 

12. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

35/6262.0007 2018 73.916,40 

       

 και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

13. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  υπηρεσίας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/15672/13-3-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο δ΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για «Εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Ρόδου έτους 2018» 

προϋπολογισμού 73.916,40 € με Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 35-6262.0007 με 

τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου 

Ρόδου έτους 2018» προϋπολογισμού 73.916,40 € με Φ.Π.Α. 

3) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  προμήθειας και να καταρτίσει τους 

όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ως διατάκτης, 

όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14o                                                                       Aπόφ. Αρ. 138 / 2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΞΩ1Ρ-ΦΧ0)  

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διενέργειας του συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού για   «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του δήμου 

Ρόδου 2018»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/15672/13-3-2018) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/15672/13-3-2018, ως κατωτέρω: 

 

 Θέμα : Διαγωνισμός για εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων έτους  2018 

του Δήμου Ρόδου  

Σύμφωνα: 

28. 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.  

29. 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». 

30. 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. 

31. 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.» 

32. 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». 

33. Των άρθρων 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

34. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

35. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια φαγητού catering». 

36. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 2017. 

37. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ002713520. 

 

Αιτούμαστε  - με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας  -  στην Οικονομική Επιτροπή: 

14. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Ρόδου 2018» 

15. Να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

35/6262.0007 2018 73.916,40 

       

 και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 
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16. Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης  υπηρεσίας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Προμηθειών κας Βαϊλάκη Άννας) 

 

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 

για μελέτη και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την, με αρ. 2/15672/13-3-2018, εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 1 εδάφιο ε΄ του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του συνοπτικού, 

πρόχειρου διαγωνισμού για «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων, 

του Δήμου Ρόδου 2018»,  ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για εργασίες 

αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 

35/6262.0007 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.916,40 ευρώ με φπα» 

                                                                        

Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.  

8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 

4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

11. Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

12.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα 

της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

13. Το  άρθρο 18 Ν.4469/17(Φ.ΕΚ 62/3.5.2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

14.Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  18REQ002713520. 

17. Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

18. Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

19. Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

                                                                                                

ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

 

Την κατάρτιση των όρων και της μελέτης του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες 

σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.916,40 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κωδικό 35/6262.0007 του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου και με διακριτικό αριθμό cpv: 45112700-2.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 

……../……/…………..2018 και ώρα 09:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100, και τηλέφωνο 22410-35445. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την  

…………………………, ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών στην Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100, το αργότερο μέχρι και την 

προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……. 00/00/2018, και ώρα 14.00 

(ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία). Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, 

κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Ρόδου, επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και 

τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος. 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

υποψήφιων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
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παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή 

μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν 

για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ 

ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για 

τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr.  

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή(ΚΗΜΔΗΣ). 

4. σε μία(1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών και 

Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, τηλ:22410-35445, fax:22410-

39780, Email: gantonatos19@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός-Πρόχειρος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
…../……./2018 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Τμήματος προμηθειών 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου 

 

cpv 45112700-2 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
73.916,40 ευρώ με ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έως τη λήξη της σύμβασης(τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2018 

(συν τυχόν 6μηνη παράταση) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται 

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 

παρούσης  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, έγγραφη 

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου 

(Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος, 85100), το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την ……. /03/ 2018 και ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν 

ενώπιον της επιτροπής μέχρι και την ……../……/2018 και ώρα 09.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών 

στην οδό Καποδιστρίου 3-5, τκ 85100. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα 

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα 

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του (συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε το email). Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας 

του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση 

θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα 

παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση συνυποβολής με την 

προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ 
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αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 

εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων 

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
78

. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984
79

 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια  έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα
80

,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική 

υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων.  

«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 το έγγραφο». 

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. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών) 

ε. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (οπωσδήποτε και το email) 

 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

                                                 
78 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

79παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

80 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει 

τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια του συμμετέχοντα (αρ.94 του 

Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

παρόντος παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16). 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη 

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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη  

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 
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ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η 

παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής: 

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. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 

4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που σύναψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
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πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα τους.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν 

έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
81 82

 του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Β/3698/16-11-2016), που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης(Παράρτημα στ΄) και συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : 

ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
83

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ ),ΜΕΡΟΥΣ IV 

(ENOTHTA A), ώστε να δηλώνονται από τους οικονομικούς φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης  Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) υπογράφεται
84

 και υποβάλλεται
85

 από τους υποψήφιους αφού 

συμπληρωθεί.   

                                                 
81 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

82 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 

83 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

84(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

85Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει 

να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων , 

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 
ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 
καθένα από αυτούς.  

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε 

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 

οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ 
για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με 
τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν 
βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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Επίσης, σαν δικαιολογητικό συμμετοχής θα προσκομίσουν ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από το νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι θα συμμορφωθούν απόλυτα με τους όρους και τα γραφόμενα στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, τους οποίους και θα τηρήσουν απαρέγκλιτα.      

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 και ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του άρθρου 4 της 

παρούσας διακήρυξης. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
86

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα 

όσα αναφέρονται στο αρ.2 του Παραρτήματος Β' της παρούσας. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία 

της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε 

αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. Στα περιεχόμενα 

του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 

στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Ο συμμετέχων θα συμπληρώσει τον 

πίνακα 1 που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), με την τιμή 

προσφοράς του. Ο πίνακας που θα καταθέσει πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που υπάρχει στη 

διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Επιπλέον, ο συμμετέχων στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει 

να συμπεριλάβει και usb με την οικονομική του προσφορά σε πρόγραμμα του word προς διευκόλυνση 

της Υπηρεσίας. Ρητά αναφέρεται ότι για την κατακύρωση της προμήθειας θα ληφθεί 

αποκλειστικά η έντυπη υπογεγραμμένη προσφορά.  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο φάκελο της Οικονομικής 

προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  

γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που 

προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη 

«ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα μέχρι τις 31/12/2018. Ρητά αναφέρεται ότι οι 

συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο της 

ποσότητας.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που 

θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η οικονομική επιτροπή  

                                                                                                                                                           
  

 

86 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 

προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), 

οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 

έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς.  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, 

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. Για τις προσφορές, των οποίων τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 

μονογραφούνται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά 

το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus). Ελέγχεται η πληρότητα 

και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή 

εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί 

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και των υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των 

στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών 

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών) με 

τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 

παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά 

της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία 
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άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα 

έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους 

προσφέροντες. Τα στάδια του διαγωνισμού μπορεί να γίνουν την ίδια ημέρα, ή να καθοριστούν 

διαφορετικές. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Αναθέτουσα Αρχή 

(Οικονομική Επιτροπή)
87

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) 

ημερών
88

, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
89

 όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1). Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και 

της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(2). Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η 

δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου.  

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

                                                 
87 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

88 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

89 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά το έτος 2018. 

(5). Ένορκη βεβαίωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμων για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας, μέσα στα τελευταία δύο(2) χρόνια 

από την ημερομηνία της διακήρυξης, ή αν υφίστανται ποιες είναι αυτές.  

(6). Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. 

(7). Α. Οι συμμετέχοντες στον  πρόχειρο  διαγωνισμό πρέπει να είναι Γεωπόνοι ή Αρχιτέκτονες 

Τοπίου και να  έχουν εμπειρία σε παρόμοιες κηποτεχνικές εργασίες. Η ιδιότητα θα αποδειχθεί με 

την προσκόμιση του πτυχίου. 

Β. Απαραίτητη, επίσης, προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της 

Δ/σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου ότι επισκέφθηκαν από κοινού τους χώρους 

και ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τις εργασίες.  

Γ. Η εργασιακή εμπειρία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση 2 συμβάσεων για ίδιες ή παρόμοιες 

εργασίες με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς τα τελευταία 10 έτη.  

 

Β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

Β.1)Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον 

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

β) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

Β.2) Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ  η Ι.Κ.Ε)       

α) Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και το 

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού 

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 

για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό 

(εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή 

άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

 Σε  περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση 

Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)  
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Γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

(7) 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 ή αίτησης συμμετοχής.» .
90

 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν 

οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 

χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

                                                 
90 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν.4488/17 ,η ανωτέρω ρύθμιση καταλαμβάνει διαδικασίες που εκκινούν από 13-11-2017 

και δεν αφορά διαδικασίες που ήδη έχουν εκκινήσει   
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 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω 

παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του συμφωνητικού 

που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και τις 31/12/2018, ή εναλλακτικά μέχρι 

την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της υπηρεσίας. Προβλέπεται 6μηνη παράταση 

αυτής με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση ποσοτήτων και 

αξιών της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 

υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 

Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
91

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
92

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 

20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

                                                 
91 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως 
άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

92 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 

του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο
93

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι 

εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ 

(€). 

                                                 
93 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 

πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει μέχρι τις 31/01/2019. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η ανωτέρω 

εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ 

των συμβαλλομένων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση 

κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Κατά 

τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

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. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
94

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 

παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 

αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με 

την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι 

προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική 

τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

                                                 
94 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (ΜΕΛΕΤΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές μέχρι και τις 31/12/2018, καθώς και για το 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. Όλα τα έξοδα παροχής της υπηρεσίας βαρύνουν εξολοκλήρου το μειοδότη. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16. 

4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2018. Προβλέπεται 6μηνη παράταση αυτής, 

με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με το δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση 

συμβατικών ποσοτήτων και αξιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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Με την υπάρχουσα παροχή υπηρεσίας επιδιώκεται η αποκατάσταση και ο καλλωπισμός κοινοχρήστων 

χώρων του Δημου Ρόδου. Οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης και στις εισόδους 

της πόλης.  Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες της προμήθειας υλικών και φυτών, του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μέσων  και των εργαλείων που απαιτούνται. Περιλαμβάνονται οι  εργασίες στους 

παρακάτω χώρους: 

3 Παρτέρια στο Μανδράκι 

Τοποθέτηση κηπαίου χώματος, εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, γεωύφασμα και διακοσμητικό 

βότσαλο, τοποθέτηση διακοσμητικών ρολ μπαρ, και δικτύου στάγδην άρδευσης. 

Τμήμα τάφρου πλατείας Σύμης 

Φύτευση φυτικών πλαισίων από αγγελική νάνα και δενδρολίβανο έρπων και κάλυψη παρτεριών με 

λαντάνα νανα μώβ. Εδαφοκάλυψη με πλαστικό φύλλο, γεωύφασμα και βότσαλο ποταμού. 

Παρτέρια Νεωρίου 

Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα διχόνδρας μετά από διαμόρφωση του εδάφους. 

Ρολόι δημαρχείου 

Διαμόρφωση εδάφους, φύτευση φυτών ελίχρυσο έρπων, και λαντάνα νάνα μωβ, τοποθέτηση ρολ μπαρ. 

Πλατεία Γέροντα.  

Απομάκρυνση υφιστάμενου χώματος και τοποθέτηση κηπαίου χώματος. Φύτευση αγρωστωδών φυτών 

του είδους Stypa tennuifolia, και κατασκευή και τοποθέτηση 250 διακοσμητικών από πολυεστερικό  

υγρό γυαλί με ένθετα κομμάτια χρωματιστού γυαλιού, σε βάση από ανοξείδωτο ατσάλι 5 χιλ. 

πακτωμένα σε βάση από σκυρόδεμα. Τοποθέτηση σωλήνα Φ20 με ενσωματωμένους σταλλάκτες αν 

0,50 μ. 

Παρτέρια νέου roundabout στην είσοδο της μαρίνας 

Απομάκρυνση υφιστάμενου χώματος από τα τρία παρτέρια. Τοποθέτηση νέου και διαμόρφωση σε 

μορφή κυμάτων.  Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα διχόνδρας και  δικτύου άρδευσης με 

αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο από ηλεκτροβάνες και προγραμματιστή μπαταρίας.  

Τοποθέτηση διακοσμητικών  κατασκευών μορφής δελφινιών που θα κατασκευαστούν από οπλισμένο 

τσιμεντοειδές  ενισχυμένο με ίνες, όπως θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, βάσει μακέτας. 

Πλατεία αγ. Αποστόλων 2 παρτέρια 

Διαμόρφωση εδάφους, φύτευση φυτών φόρμιου, εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα ουγκάντας και  

δικτύου άρδευσης με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες, ελεγχόμενο από ηλεκτροβάνες και 

προγραμματιστή μπαταρίας.   

Παρτέρια νησίδας Ψαροπούλα 

Φύτευση φυτών Λαντάνα νανα κόκκινη. 

Σκοπός της παρούσας παροχής υπηρεσίας είναι να αποκατασταθούν και καλλωπιστούν  οι παραπάνω 

χώροι ενόψει της τουριστικής περιόδου και με τελικό στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και επισκέπτες  για το Δήμο της Ρόδου. Οι συμμετέχοντες στον  πρόχειρο  διαγωνισμό πρέπει 

να είναι Γεωπόνοι ή Αρχιτέκτονες Τοπίου και να  έχουν εμπειρία σε παρόμοιες κηποτεχνικές εργασίες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς είναι η προσκόμιση βεβαίωσης της Δ/σης 

Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου  ότι επισκέφθηκαν από κοινού τους χώρους και 

ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους για τις εργασίες. Στον προϋπολογισμό υπάρχει  Κ.Α : 

35/6262.0007  με τον τίτλο του έργου. Το συνολικό κόστος για την περιγραφείσα παροχή υπηρεσιών 

ανέρχεται σε 73.916,4 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  

Το έργο αφορά αποκαταστάσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων σε καίρια σημεία της πόλης οι 

οποίοι, είτε λόγω ανεπαρκούς συντήρησης, είτε επειδή κατασκευάστηκαν πρόσφατα, χρήζουν 

παρέμβασης για να αποκατασταθούν και να αναπλαστούν σε επίπεδο αντάξιο της πόλης μας.  

Πρόκειται για χώρους του κέντρου ( Τάφρος πλατεία Σύμης, Ρολόι Δημαρχείου, Νεώριο) στους Αγ. 

Αποστόλους και στις εισόδους της πόλης ( Πλατεία Γέροντα, νέο Roundbout στην είσοδο της μαρίνας, 

Ψαροπούλα) κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Το αστικό πράσινο της πόλης της Ρόδου (πάρκα, 

πλατείες, νησίδες οδών, παρτέρια, σχολεία, εκκλησίες) που συντηρείται από το Τμήμα Μελετών 
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Σχεδιασμού και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου 

καταλαμβάνει έκταση 400 στρεμμάτων και καλύπτεται από δένδρα, θάμνους, πόες και χλοοτάπητες. Οι 

χώροι αυτοί χρειάζονται τακτική φροντίδα που περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού, φρεζαρίσματα, 

βοτανίσματα, ποτίσματα, κλαδέματα θάμνων και δένδρων, επεμβάσεις φυτοπροστασίας, φυτεύσεις, 

κλπ. Επίσης στην πόλη της Ρόδου και τις κοινότητες υπάρχουν εντος των αστικών ιστών περισσότερα 

από 10.000 δένδρα σε δενδροστοιχίες που χρειάζονται ετήσια κλαδέματα (βαρύ κλάδεμα τον χειμώνα 

και ελαφρό το καλοκαίρι)  και τακτικό καθαρισμό των λάκκων από ζιζάνια και παραφυάδες. Εκτός 

αυτών τακτικός καθαρισμός από ζιζάνια απαιτείται και κατά μήκος των περισσοτέρων πεζοδρομίων της 

πόλης, καθώς και των ακάλυπτων χώρων για λόγους  πρόληψης πυρκαγιών. Ακόμα ο Δήμος διατηρεί 

δυο φυτώρια παραγωγής καλλωπιστικών φυτών (δένδρων, θάμνων και εποχιακών). Άλλες τακτικές 

εργασίες του τμήματος περιλαμβάνουν : 

Επίβλεψη και εκτέλεση έργων καταπολέμησης παρασίτων, εντόμων κ.λ.π σε σχολεία δημόσια κτίρια 

και κοινόχρηστους χώρους, φρεάτια, κλπ. όπου έχει κληθεί η υπηρεσία, σε πολλές Δημοτικές Ενότητες. 

Επίσης φυτοϋγειονομικοί ψεκασμοί σε δένδρα και θάμνους. Λειτουργία μηχανουργείου για συντήρηση 

εργαλείων, μηχανημάτων και οχημάτων της υπηρεσίας. Λειτουργία ελαφοκομείου, προμήθεια τροφών 

και παραχώρηση προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του. Διενέργεια αυτοψιών σε αιτήματα 

δημοτών  και υπηρεσιών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. 

Στο Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου 

υπηρετούν γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπόνοι, τεχνίτες και εργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τις εξειδικευμένες 

γνώσεις και την εμπειρία για εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα του κλάδου τους.  

Οι γεωπόνοι και τεχνολόγοι ασχολούνται με σύνταξη μελετών και επίβλεψη έργων, σύνταξη μελετών 

και εισηγήσεων για Τεχνικές Προδιαγραφές και ποσότητες εργαλείων και υλικών που απαιτεί η 

υπηρεσία, βελτίωση, προγραμματισμό και παρακολούθηση της συντήρησης των χώρων πρασίνου, 

προγραμματισμό και επίβλεψη λειτουργίας των φυτωρίων, ψεκασμών κλπ εργασιών, διενέργεια 

αυτοψιών σε όλο το νησί, οργάνωση εκδηλώσεων και εθελοντικών δράσεων κλπ.  

Το εργατοτεχνικό προσωπικό ασχολείται με όλες τις παραπάνω εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, 

ψεκασμών κλπ σε όλη την έκταση της πόλης. Ταυτόχρονα  αυξήθηκαν και οι υποχρεώσεις της 

υπηρεσίας λόγω της συνένωσης των πρώην Δήμων, οι οποίοι δεν είχαν προσωπικό στις ειδικότητες που 

αναφέραμε παραπάνω, και η Δ/νση έχει αναλάβει το σύνολο του νησιού.  

Σήμερα η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου καταβάλλει προσπάθειες να ανταπεξέλθει, 

εκτελώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου, τόσο η υγιεινή όσο και η αισθητική 

εικόνα του νησιού να είναι η καλύτερη δυνατή. Επειδή όμως το χρονικό διάστημα είναι 

συγκεκριμένο, μεγάλος όγκος των εργασιών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με την έναρξη της 

τουριστικής σαιζόν, αυτό είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με το υφιστάμενο εργατικό προσωπικό 

που έχει μειωθεί δραματικά (πάνω από 60% τα τελευταία χρόνια). Το διαθέσιμο προσωπικό αυτή τη 

στιγμή για την συντήρηση του αστικού πρασίνου του Δήμου είναι 5 ανθοκηπουροί και 8 εργάτες, που 

προφανώς δεν επαρκούν.  Επίσης για το συγκεκριμένο έργο απαιτούνται καλλιτεχνικές εργασίες 

για τις οποίες ο Δήμος δεν διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Εξαιτίας των 

παραπάνω λόγων πρέπει ο Δήμος  να προβεί  στην ανάθεση μέρους των εργασιών αποκατάστασης και 

συντήρησης των σημαντικών αυτών  χώρων με το έργο : «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου για το έτος 2018» προϋπολογισμού 73916,4 €  προκειμένου να 

ανταπεξέλθει εγκαίρως.  
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ΑΡΘΡΟ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΟΝΤΑ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΣ 

Μ3 5 200 1000 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ 

STYPA TENNUISSIMA ΤΕΜ 5 700 3500 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ20 ΜΕ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ 

ΑΝΑ 0,50 Μ. Μ 0,8 800 640 

ΓΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 

ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ ΑΠΌ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 

ΓΥΑΛΙ ΛΕΙΑΣΜΕΝΟ ΤΕΜ 40 250 10000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 15.140 

     ROUNDABOUT 3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΣ Μ3 5 150 750 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΚΥΜΑΤΩΝ ΌΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ Μ3 4 150 600 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ:1  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Μ2 8 200 1600 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΧΟΝΔΡΑΣ Μ2 10 200 2000 

ΓΛΥΠΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΤΕΜ 7 2100 14700 

ΒΟΤΣΑΛΟ - ΝΑΥΛΟΝ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ Μ2 10 20 200 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 19.850 

     ΜΑΝΔΡΑΚΙ 3 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΛΕΒΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 8 100 800 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ DASYLIRION SP. 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΕΜ 50 20 1000 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΒΟΤΣΑΛΟ - ΝΑΥΛΟΝ - 

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ Μ2 40 55 2200 
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ20 ΜΕ 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΤΕΜ 600 1 600 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΡΟΛ ΜΠΑΡ Μ 7 20 140 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 4.740 

     ΝΕΩΡΙΟ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΜΑΤΟΣ Μ3 5 10 50 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΧΟΝΔΡΑΣ Μ2 10 110 1100 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.150 

     ΤΑΦΡΟΣ 

ΒΟΤΣΑΛΟ  ΠΟΤΑΜΟΥ-ΝΑΥΛΟΝ-

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ Μ2 12 170 2040 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ ΤΕΜ 8 230 1840 

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ ΕΡΠΩΝ ΤΕΜ 5 250 1250 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ   ΤΕΜ ΤΕΜ 5 400 2000 

ΤΟΥΓΙΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΕΜ 20 12 240 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 7.370 

     ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2 ΠΑΡΤΕΡΙΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ: 

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ, ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΙΣΜΑ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΧΩΜΑΤΟΣ Μ3 2 200 400 

ΕΤΟΙΜΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ Μ2 9 550 4950 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ:1  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 2 

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 1 ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥΣ  

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Μ2 6 550 3300 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ FORMIUM ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 30 6 180 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 8.830 

     ΡΟΛΟΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΛΑΝΤΑΝΑ ΕΡΠΟΥΣΑ ΤΕΜ 5 200 1000 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΩΝ ΕΛΙΧΡΥΣΟ ΕΡΠΩΝ ΤΕΜ 5 200 1000 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ Μ3 3 10 30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 2.030 

     ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΨΑΡΟΠΟΥΛΑΣ 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΛΑΝΤΑΝΑ ΝΑΝΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΕΜ 5 100 500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 500 

     ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 59.610 

ΦΠΑ 24% 14.306,4 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 73.916,4 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Δήμου 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
cxvi

  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [gantonatos19@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[45112700-2] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
cxvii

 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
cxviii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
cxix

 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

[ ] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
cxx

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
cxxi

; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι:  
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α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
cxxii

  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

[]Ναι []Όχι 
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υπό μορφή υπεργολαβίας; Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
cxxiii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

19. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
cxxiv

· 

20. δωροδοκία
cxxv,cxxvi

· 

21. απάτη
cxxvii

· 

22. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
cxxviii

· 

23. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
cxxix

· 

24. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
cxxx

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
cxxxi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
cxxxii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
cxxxiii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
cxxxiv
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
cxxxv

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
cxxxvi

: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
cxxxvii

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
cxxxviii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
cxxxix

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
cxl

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
cxli

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
cxlii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
cxliii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνcxliv, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
cxlv

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
cxlvi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005
cxlvii

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
cxlviii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης : 

και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής 
cxlix

: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξής
cl
: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  
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[……][……][……] 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
cli

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
clii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
cliii

, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
cliv

, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα ποσά ημερομη παραλήπτ
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παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
clv

: 

φή νίες ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
clvi

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχων
clvii

 όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
clviii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να 

υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάclix, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι
clx

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]
clxi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
clxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
clxiii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 137/2018 (ΑΔΑ: 61ΛΑΩ1Ρ-858) που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 35-

6262.0007  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 15o                                                                      Aπόφ. Αρ. 139 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ1Ρ-Ω63)  

Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου έτους 2018 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/16378/15-3-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/16378/15-3-2018 δια της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2018. 

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για προσωρινό 

μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας 

τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου, έτους 2018». 

  (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού για τις ανάγκες της Δνσης Μηχανογράφησης του Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 

(κωδ.10/7134.0003)» 

Στη Ρόδο στις 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου (κωδ. 10/7134.0003), 

έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.993,72 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 72/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

968/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 22/02/2018 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/11332/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 09/03/2018 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές οι εταιρείες  

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ και Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 12/03/2018), η 

επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς των συμμετεχόντων. Μετά από ενδελεχή έλεγχο 

των φακέλων των συμμετεχόντων, αποδείχθηκε ότι οι προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, υπεύθυνη δήλωση). 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ και Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ. 

 να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την ίδια 

ημέρα. Η προμήθεια για την οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, αλλά 

και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ και Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ 

να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των οικονομικών προσφορών). 

Επισημαίνεται η θετική εισήγηση της Δνσης Πληροφορικής για την ορθότητα-πληρότητα των 

τεχνικών προδιαγραφών και των 2 εταιρειών. 

 

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 Για τον ΠΙΝΑΚΑ Α η εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 

22.150 ευρώ άνευ φπα.  

 Για τον ΠΙΝΑΚΑ Α η εταιρεία Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ κατέθεσε συνολική 

προσφορά 18.368,10 ευρώ άνευ φπα. 

 Για τον ΠΙΝΑΚΑ Β η εταιρεία Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ κατέθεσε συνολική 

προσφορά 5.241 ευρώ άνευ φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

3. Να κάνει δεκτές στο σύνολο αυτών τις προσφορές των εταιρειών ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ και Π. 

ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου Ρόδου 

έτους 2018, καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης.  
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4. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ με ΑΦΜ: 999876890 και έδρα την 

οδό Κοδριγκτώνος 32, στην πόλη της Ρόδου τκ 85100, ως κάτωθι:  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

      

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1151 SOCKET 1151 35 43.9 1536,5 € 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3/ LGA 1151 25 98 € 2450 € 

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i5/ LGA 1151 7 150€ 1050€ 

4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i7/ LGA 1151 3 270€ 810 € 

5 ΜΝΗΜΗ DDR4 DDR4/2133/4GB 40 40 € 1.600 € 

6 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 20 35 € 700€ 

7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 35 29 € 1015 € 

8 
DVD-RW DRIVE 

INTERNAL 
SATA 5,25" 35 12 € 420 € 

9 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 35 39 € 1365 € 

10 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 2GB DDR3 PCI-E 20 50 € 1.000 € 

11 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 22 € 440 € 

12 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 22 € 440 € 

13 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ MICRO ATX , ATX 30 18 € 540 € 

14 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 30 9.52 € 285,6 € 

15 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI-E GIGABIT 40 10 € 400 € 

16 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 20 € 60 € 

17 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
CR2032 - 3V 40 0.6 € 24 € 

18 
ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ 

CPU 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20 GR 10 5 € 50 € 

19 
CONTACT CLEANER 

SPRAY 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 8 4 € 32 € 

20 AIR SPRAY ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 10 4 € 40 € 

21 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ (AVR) 
1500VA/1200W 30 55 € 1650 € 

22 UPS LINE INTERACTIVE 1500 LCD 20 123 € 2460 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
18.368,10 

 

ΦΠΑ 24% 
4.408,34 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
22.776,44 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 SWITCH 5PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
50 13 € 650  € 

2 SWITCH 8PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
40 13,70 € 548  € 

3 SWITCH 16PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
10 58 € 580 € 

4 SWITCH 24PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
16 77 € 1232 € 

5 SWITCH 48PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
3 228 € 684 € 

6 PATCH PANEL 24PORT 10 30 € 300 € 

7 ΜΟΥΦΑ RJ45 
ΘΗΛΥΚΟ/ 

ΘΗΛΥΚΟ 
50 0.6 € 30 € 

8 ΜΟΥΦΑ RJ11 
ΘΗΛΥΚΟ / 

ΘΗΛΥΚΟ 
10 0,5 € 5 € 

9 
ΚΛΙΠ RJ45 ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

UTP 
CAT5E 2000 0,07 € 140 € 

10 
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 

ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟ 

CAT5E KOYTI 

300m 
5 50 € 250 € 

11 
ΚΑΛΩΔΙΟ FTP 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ 

CAT5E KOYTI 

300m 
1 60 € 60 € 

12 
ΜΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ RJ45 
CAT5E 50 2 € 100 € 

13 
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 220V 

5ΘΕΣ.ΣΟΥΚΟ 

ΣΕ ΘΕΣΗ 30 

ΜΟΙΡΩΝ 
40 5 € 200 € 

14 PATCH CORD UTP 0,50m CAT5E 80 0,6 € 48 € 

15 PATCH CORD UTP 3m CAT5E 80 1,1 € 88 € 

16 PATCH CORD UTP 5m CAT5E 40 1,4 € 56 € 

17 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB2 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
30 1,2 € 36 € 

18 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB2 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 3m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
20 1,2 € 24 € 

19 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB3 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
24 5 € 120 € 

20 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ S-

VGA 1,5m 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ/ΑΡΣ

ΕΝΙΚΟ 
20 4 € 80 € 

21 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 Χ 100 1000 0,01 € 10 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
5.241 

 

ΦΠΑ 24% 
1.257.84 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
6.498,84 

 

 

3. Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

4. Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ φπα. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αρ. πρωτ.: 2/16378/15-3-

2018, δια της οποίας κοινοποιείται το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 παράγραφος ε΄, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

 Την με αρ. 72/2018 (Α.Δ.Α.: Ω42ΗΩ1Ρ-6ΙΗ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης της συγκεκριμένης προμήθειας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου δημόσιου 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού του Δήμου 

Ρόδου έτους 2018», και κάνει δεκτές στο σύνολο αυτών τις προσφορές των εταιρειών 

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ και Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ, για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού 

υλικού του Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτές είναι στο σύνολό τους χαμηλότερες από τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό 

μειοδότη για το σύνολο της προμήθειας την εταιρεία Π. ΠΡΕΣΒΥΡΗΣ-Μ. ΚΑΔΗΣ ΟΕ με ΑΦΜ: 

999876890 και έδρα την οδό Κοδριγκτώνος 32, στην πόλη της Ρόδου τκ 85100, ως κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 ΜΗΤΡΙΚΗ 1151 SOCKET 1151 35 43.9 1536,5 € 

2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i3/ LGA 1151 25 98 € 2450 € 

3 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i5/ LGA 1151 7 150€ 1050€ 

4 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CORE i7/ LGA 1151 3 270€ 810 € 

5 ΜΝΗΜΗ DDR4 DDR4/2133/4GB 40 40 € 1.600 € 

6 ΜΝΗΜΗ DDR3 DDR3/1600/4GB 20 35 € 700€ 

7 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 550W 35 29 € 1015 € 

8 
DVD-RW DRIVE 

INTERNAL 
SATA 5,25" 35 12 € 420 € 

9 ΣΚΛHΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SATA 3,5" 500GB 35 39 € 1365 € 

10 ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 2GB DDR3 PCI-E 20 50 € 1.000 € 

11 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/800/2GB 20 22 € 440 € 

12 ΜΝΗΜΗ DDR2 DDR2/667/2GB 20 22 € 440 € 

13 ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ MICRO ATX , ATX 30 18 € 540 € 

14 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI GIGABIT 30 9.52 € 285,6 € 

15 ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ PCI-E GIGABIT 40 10 € 400 € 

16 ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ USB 3 20 € 60 € 

17 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BIOS 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
CR2032 - 3V 40 0.6 € 24 € 

18 
ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ 

CPU 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20 GR 10 5 € 50 € 

19 CONTACT CLEANER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 8 4 € 32 € 
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SPRAY 

20 AIR SPRAY ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 10 4 € 40 € 

21 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ 

ΤΑΣΗΣ (AVR) 
1500VA/1200W 30 55 € 1650 € 

22 UPS LINE INTERACTIVE 1500 LCD 20 123 € 2460 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
18.368,10 

 

ΦΠΑ 24% 
4.408,34 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
22.776,44 

 

      

ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) 

      

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΣ TEMΑΧΙΑ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

 (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

1 SWITCH 5PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
50 13 € 650  € 

2 SWITCH 8PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
40 13,70 € 548  € 

3 SWITCH 16PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
10 58 € 580 € 

4 SWITCH 24PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
16 77 € 1232 € 

5 SWITCH 48PORT 
UNMANAGED 

GIGABIT 
3 228 € 684 € 

6 PATCH PANEL 24PORT 10 30 € 300 € 

7 ΜΟΥΦΑ RJ45 
ΘΗΛΥΚΟ/ 

ΘΗΛΥΚΟ 
50 0.6 € 30 € 

8 ΜΟΥΦΑ RJ11 
ΘΗΛΥΚΟ / 

ΘΗΛΥΚΟ 
10 0,5 € 5 € 

9 
ΚΛΙΠ RJ45 ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

UTP 
CAT5E 2000 0,07 € 140 € 

10 
ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 

ΑΘΩΡΑΚΙΣΤΟ 

CAT5E KOYTI 

300m 
5 50 € 250 € 

11 
ΚΑΛΩΔΙΟ FTP 

ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ 

CAT5E KOYTI 

300m 
1 60 € 60 € 

12 
ΜΠΡΙΖΑ ΤΟΙΧΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ RJ45 
CAT5E 50 2 € 100 € 

13 
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 220V 

5ΘΕΣ.ΣΟΥΚΟ 

ΣΕ ΘΕΣΗ 30 

ΜΟΙΡΩΝ 
40 5 € 200 € 

14 PATCH CORD UTP 0,50m CAT5E 80 0,6 € 48 € 

15 PATCH CORD UTP 3m CAT5E 80 1,1 € 88 € 

16 PATCH CORD UTP 5m CAT5E 40 1,4 € 56 € 

17 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB2 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
30 1,2 € 36 € 

18 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB2 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 3m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
20 1,2 € 24 € 

19 
ΚΑΛΩΔΙΟ USB3 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2m 

A ΑΡΣΕΝ. ΣΕ Β 

ΑΡΣΕΝ 
24 5 € 120 € 

20 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΘΟΝΗΣ S-

VGA 1,5m 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ/ΑΡΣ

ΕΝΙΚΟ 
20 4 € 80 € 

21 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 2,5 Χ 100 1000 0,01 € 10 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
5.241 
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ΦΠΑ 24% 
1.257.84 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
6.498,84 

 

Τέλος επιπροσθέτως εγκρίνονται και τα παρακάτω: 

1.  Ισχύουν όλες οι υποχρεώσεις του μειοδότη που προκύπτουν από το διαγωνισμό (διακήρυξη 

και μελέτη) μέχρι και το τέλος της προμήθειας. 

2.   Τέλος, θα δοθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας άνευ 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 16o                                                                       Aπόφ. Αρ. 140 / 2018 (ΑΔΑ: Ω5ΞΚΩ1Ρ-ΞΒΖ)  

Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων του Τριανταφύλλου 

Ριζά κατά Βαρβάρας συζ. Βασιλείου Μερκουρίου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.   

(Εισήγηση Νομική Υπηρεσίας με αριθμ.2/15414/12-3-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με 

αριθμό πρωτ. 2/15414/12-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων του 

Τριανταφύλλου Ριζά κατά Βαρβάρας συζ. Βασιλείου Μερκουρίου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.  

 

Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου εκδικάζεται την 21-3-2018 η με αριθμό κατάθεσης 183/27-9-2017 αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων του Τριανταφύλλου Ριζά του Μιχαήλ κατά της Βαρβάρας συζ. Βασιλείου 

Μερκουρίου, σχετικά με αναγνώριση αμφισβητούμενης (παρ)όδου μήκους 18 μέτρων και πλάτους 3,30 

μέτρων, διερχόμενης της ΚΜ 350 οικοδομών Κατταβιάς, εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κατταβιάς της 

ΔΕ Ν. Ρόδου του Δήμου. 

Επειδή η Τ.Κ. Κατταβιάς με το υπαριθμ. πρωτ. 4/68272/2017 έγγραφό της και η Δ/νση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού με το υπαριθμ. πρωτ.   2147/2018 έγγραφό της επιβεβαιώνουν της ύπαρξη της (παρ)όδου 

αυτής με αναφορά διερχομένων αυτής δικτύων κοινής ωφέλειας, κρίνουμε σκόπιμη την άσκηση 

πρόσθετης παρέμβασης στην παραπάνω δίκη υπέρ του αιτούντα για την διασφάλιση της προστασίας 

της (παρ)όδου, για την οποία απαιτείται η απόφασή σας. 

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010), ότι εγκρίνεται η 

άσκηση της παραπάνω πρόσθετης παρέμβασης και οι μέχρι σήμερα ενέργειές μας». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 2/15414/12-3-2018      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Εγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του δήμου Ρόδου κου 

Στάγκα Εμμανουήλ,  την  άσκηση της   πρόσθετης παρέμβασης στη δίκη ασφαλιστικών μέτρων του 

Τριανταφύλλου Ριζά κατά Βαρβάρας συζ. Βασιλείου Μερκουρίου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, καθώς και 

τις  μέχρι σήμερα ενέργειές της νομικής υπηρεσίας. 
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ΘΕΜΑ 17o                                                                       Aπόφ. Αρ. 141 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΜΝΕΩ1Ρ-ΡΤΔ)  

Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω άσκησης 

αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση 

κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου. Άδεια για 

μετάβαση στην Αθήνα στις 23 και 24-4-2018 για κατάθεση της κύριας παρέμβασης   και της 

κύριας παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης για αμοιβή 

δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης και ανάθεση των επιδόσεων της 

κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/15314/12-3-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό 

πρωτ. 2/15314/12-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση της άσκησης κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω άσκησης 

αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση κατασχεθέντων εις χείρας της 

Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου. Άδεια για μετάβαση στην Αθήνα στις 23 και 24-4-

2018 για συζήτηση της αίτησης και της κύριας παρέμβασης και ανάληψη της σχετικής δαπάνης 

μετάβασης, διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της κυρίας παρέμβασης 

και ανάθεση των επιδόσεων της κυρίας παρέμβασης σε δικαστικό επιμελητή.  

Ο Ιωάννης Κατσουράκης άσκησε εναντίον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ την από 25-1-2018 

και με γενικό αριθμό κατάθεσης 9973/25-1-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1048/25-1-2018 αίτησή 

του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσιμος της αίτησής αυτής ορίστηκε η 

12-3-2018, σχετικά δε με την αίτηση αυτή άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την από 6-3-2018 

και με αριθμό γενικό αριθμό κατάθεσης 22627/8-3-2018 και ειδικό αριθμός κατάθεσης 2293/8-3-2018 

κυρία παρέμβαση, που στρέφεται κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδας ΑΕ και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 

24-4-2018 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Ιωάννη Κατσουράκη, κατοίκου Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου, οδός Αυστραλίας αρ. 19Β (ΑΦΜ 

008976771 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 

που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094014201). 

________________________________________ 

Ο πρώτος των καθών άσκησε εναντίον της δεύτερης των καθών την από 25-1-2018 και με γενικό 

αριθμό κατάθεσης 9973/25-1-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1048/25-1-2018 αίτησή του, που 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσιμος της αίτησής αυτής ορίστηκε η 12-3-2018 

και η οποία έχει ως εξής: 

««Κατά του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται 

νόμιμα ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Πεταλούδων που συνενώθηκε και συγχωνεύτηκε σ' αυτόν με 

τον Ν.3 852/2010, με ΑΦΜ 997561152, ως καθού εκ των εκδοθεισών υπ' αριθμό 40/2017 και 41/2017 

διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, δικαιούμαι να λάβω το συνολικό ποσό των τριανταπέντε 

χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€ 35.139,39 = 16.510,88 +18.628,51). 

Συγκεκριμένα: 
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Α) Δυνάμει της με αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, και της κάτωθι αυτής 

από 10-4-2017 επιταγής προς πληρωμή, η οποία επιδόθηκε νομίμως στον «ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» μετά την 

πάροδο 60 ημερών από την πρώτη κοινοποίηση αντιγράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, 

συνταχθεισών προς τούτο των αντίστοιχων υπ' αριθμ. 580Α΄/7-2-2017 και 832Α΄/10-4-2017 εκθέσεων 

επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου Παρασκευής Χατζημιχάλη, 

επέταξα το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», να μου καταβάλλει, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, αναλυτικά τα εξής ποσά: 

1) 15.500 Ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, 

2) 190,88 Ευρώ για νόμιμους τόκους από την επόμενη της πρώτης επίδοσης της διαταγής πληρωμής, 

ήτοι από 7/2/2017, 

3) 357 Ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 

4) 1 Ευρώ για τέλος απογράφου, 

5) 105 Ευρώ για σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση μετά δικαιωμάτων δικαστικού 

επιμελητή, 

6) 357 Ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής 

και συνολικά 16.510,88 ευρώ, άπαντα νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι εξοφλήσεως. 

Β) Δυνάμει της με αριθμό 41/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου, και της κάτωθι αυτής 

από 10-4-2017 επιταγής προς πληρωμή, η οποία επιδόθηκε νομίμως στον «ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» μετά την 

πάροδο 60 ημερών από την πρώτη κοινοποίηση αντιγράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, 

συνταχθεισών προς τούτο των αντίστοιχων υπ' αριθμ. 579 Α΄/7-2-2017 και 831Α΄/10-4-2017 εκθέσεων 

επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου Παρασκευής Χατζημιχάλη, 

επέταξα το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», να μου καταβάλλει, νόμιμα και 

εμπρόθεσμα, αναλυτικά τα εξής ποσά: 

1) 17.500 Ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, 

2) 215,51 Ευρώ για νόμιμους τόκους από την επόμενη της πρώτης επίδοσης της διαταγής πληρωμής, 

ήτοι από 7/2/2017, 

3) 403 Ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 

4) 1 Ευρώ για τέλος απογράφου, 

5) 105 Ευρώ για σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση και επίδοση μετά δικαιωμάτων δικαστικού 

επιμελητή, 

6) 403 Ευρώ για σύνταξη της παρούσας επιταγής 

και συνολικά 18.628,51 ευρώ, άπαντα νομιμότοκα από την επίδοση της παρούσας μέχρι εξοφλήσεως. 

Επομένως, συνολικά το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» μου οφείλει το ποσό των 

τριανταπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (€ 35.139,39) με βάση τα 

ανωτέρω. 

Για ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης μου, με το από 09/01/2018 κατασχετήριο, προέβην σε 

κατάσχεση αναγκαστικά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 982 επ. Κ.Πολ.Δ. και του 

άρθρου 24 του Ν.2914/2001 στα χέρια της καθ΄ ής η αίτηση Τράπεζας, ως τρίτης, των χρημάτων του ως 

άνω οφειλέτη μου «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σε λογαριασμό που τηρεί στην καθής και παρήγγειλα την 

καθής αυτήν ως Τρίτη, να μην καταβάλλει στον ως άνω οφειλέτη μου ή και σε οποιονδήποτε τρίτο 

αλλά να τα καταβάλλει μόνο σε μένα τον αιτούντα, τα ως άνω ποσά που μου οφείλει ο «ΔΗΜΟΣ 

ΡΟΔΟΥ» και δεν μου τα έχει καταβάλλει. 

Το από 09/01/2018 κατασχετήριο επιδόθηκε: α) στην καθής η παρούσα Τράπεζα στις 09/01/2018,, 

όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 01392Α΄/2018 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας 

του Εφετείου Δωδεκανήσου, Παρασκευής Χατζημιχάλη, και β) στον οφειλέτη μου «ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» 

στις 39/01/2018 , όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν 01396Α΄/2018 έκθεση επιδόσεως της 

Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Δωδεκανήσου, Παρασκευής Χατζημιχάλη και προς 

ικανοποίηση του ανωτέρω αναλυόμενου ποσού των 35.139,39 ευρώ. 
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Η καθ' ής η παρούσα Τράπεζα με δήλωση της στην Ειρηνοδίκη Ρόδου Καλλιόπη Κόκκινου, που έκανε 

στις 17/01/2018 όπως προκύπτει από την υπ΄ αριθμόν 33/2018 δήλωσης ως τρίτης, βεβαίωσε σύμφωνα 

με το 985 Κ.Πολ.Δ. ότι ο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» είναι δικαιούχος λογαριασμού καταθέσεων όψεως στην 

Τράπεζα της που κατά την χρονική στιγμή της επίδοσης του κατασχετηρίου είχε υπόλοιπο 35.139,39 

ευρώ, ποσό που δεσμεύθηκε και καλύπτει πλήρως το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. 

Ο ως άνω λογαριασμός όψεως του «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», τον οποίο δέσμευσε η καθής η αίτηση για το 

ανωτέρω ποσό είναι ο Ε.Τ.Ε. Κ.Α. 461. 

Επειδή αν και παρήλθε η προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρου 988 Κ.Πολ.Δ., χωρίς να εγερθεί 

ανακοπή κατά της ανωτέρω κατάσχεσης και χωρίς να γίνει άλλη κατάσχεση στο ποσό αυτό, η οποία ως 

μεσεγγυούχος κατέχει το ποσό των 35.139,39 ευρώ, αρνείται να το καταβάλει σε μένα τον αιτούντα 

χωρίς την άδεια του Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με το 88 του ν.δ. της 17ης Ιουλίου/13ης 

Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιριών. 

Επειδή η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και αρμοδίως εισάγεται για να 

συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου σας κατά τη διαδικασία των 686 επ. Κ.Πολ.Δ.. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου 

ΖΗΤΩ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μου. 

Να μου χορηγηθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό της παρούσας λόγους, η άδεια να προβώ στην 

ανάληψη του ποσού των 35.139,39 ευρώ που κατασχέθηκε με το από 09/01/2018 κατασχετήριο μου 

από τον λογαριασμό καταθέσεων όψεως του «ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» που τηρείται στην καθής. 

Να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική μου δαπάνη. 

 Αθήνα, 25/01/2018  

 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος»» 

Επειδή ο πρώτος των καθών άσκησε εναντίον μας ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων την από 2-2-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 15.500 ευρώ, με βάση τη χωρίς ημερομηνία 

και αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωση περαίωσης εργασιών, που υπέγραψε ο  πολιτικός μηχανικός των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Πεταλούδων Λουκάς Κανάκης δήθεν ως νόμιμος εκπρόσωπός 

του, απαίτηση την οποία δεν αναγνωρίζουμε.  

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, που επιδόθηκε σε εμάς στις 7-2-2017, με την οποία μας 

διέτασσε να καταβάλουμε στον πρώτο των καθών το ποσό των 15.500 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση σε εμάς της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 357 

ευρώ για δικαστική δαπάνη του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Κατά του πρώτου των καθών και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε την από 6-3-2017 και 

με αριθμό κατάθεσης 66/8-3-2017 ανακοπή μας, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ζητούσαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους λόγους που αναφέραμε σαυτήν, η 

οποία επιδόθηκε σαυτόν στις 8-3-2017, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 367Ζ΄/8-3-2017 έκθεση 

επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Καρακόπουλου, ήτοι ασκήσαμε 

αυτήν νόμιμα και εμπρόθεσμα, αφού η προθεσμία για εμάς ήταν τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, που ισχύει και για τους Δήμους σύμφωνα 

με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006. Δικάσιμος της αίτησής μας αυτής ορίστηκε η 6-6-2017 και μετά από 

αναβολή η 29-5-2018. 

Επίσης ο πρώτος των καθών άσκησε εναντίον μας ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου 

Πεταλούδων την από 2-2-2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 17.500 ευρώ, με βάση τη χωρίς ημερομηνία 

και αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωση περαίωσης εργασιών, που υπέγραψε ο  πολιτικός μηχανικός των 

Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Πεταλούδων Λουκάς Κανάκης δήθεν ως νόμιμος εκπρόσωπός 

του, απαίτηση την οποία δεν αναγνωρίζουμε.  



   

 420 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 41/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου, που επιδόθηκε σε εμάς στις 7-2-2017, με την οποία μας 

διατάσσει να καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 17.500 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση 

σε εμάς της διαταγής πληρωμής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, ως επίσης και το ποσό 403 ευρώ για 

δικαστική δαπάνη του καθού για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

Κατά του πρώτου των καθών και της αμέσως παραπάνω διαταγής πληρωμής ασκήσαμε την από 6-3-

2017 και με αριθμό κατάθεσης 65/8-3-2017 ανακοπή μας, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

με την οποία ζητούσαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τους λόγους που αναφέραμε σαυτήν, 

η οποία επιδόθηκε σαυτόν στις 8-3-2017, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 366Ζ΄/8-3-2017 

έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου Μιχαήλ Καρακόπουλου, ήτοι 

ασκήσαμε αυτήν νόμιμα και εμπρόθεσμα, αφού η προθεσμία για εμάς ήταν τριάντα (30) ημέρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, που ισχύει και για τους 

Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006. Δικάσιμος της αίτησής μας αυτής ορίστηκε η 6-6-

2017 και μετά από αναβολή η 29-5-2018.  

Στις 10-4-2017 ο πρώτος των καθών επέδωσε σε εμάς αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω με 

αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου, με την παρά πόδας αυτής από 10-4-2017 

επιταγής για εκτέλεση, αν και δεν παρήλθαν 60 ημέρες από την επίδοσης σε εμάς αυτής κατ΄ άρθρο 4 

παρ. 2 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, με την οποία παράνομα μας 

επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 15.500 ευρώ, β) για 

τόκους υπερημερίας από την επομένη της πρώτης επίδοσης της διαταγής πληρωμής, ήτοι από 7-2-2017, 

το ποσό των 190,88 ευρώ, γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 357 ευρώ, δ) για τέλος 

απογράφου 1 ευρώ, ε) για σύνταξη παραγγελίας για επίδοσης και επίδοση μετά δικαιωμάτων 

δικαστικού επιμελητή το ποσό των 105 ευρώ και στ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 357 ευρώ, 

ήτοι συνολικά το ποσό των 16.510,88 ευρώ.  

Επίσης στις 10-4-2017 ο πρώτος των καθών επέδωσε σε εμάς αντίγραφο εξ απογράφου της παραπάνω 

με αριθμό 41/2017 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου, με την παρά πόδας αυτής από 10-4-

2017 επιταγής για εκτέλεση, αν και δεν παρήλθαν 60 ημέρες από την επίδοσης σε εμάς αυτής κατ΄ 

άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, με την οποία 

παράνομα μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν: α) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 17.500 

ευρώ, β) για τόκους υπερημερίας από την επομένη της πρώτης επίδοσης της διαταγής πληρωμής, ήτοι 

από 7-2-2017, το ποσό των 215,51 ευρώ, γ) για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη το ποσό των 403 

ευρώ, δ) για τέλος απογράφου 1 ευρώ, ε) για σύνταξη παραγγελίας για επίδοσης και επίδοση μετά 

δικαιωμάτων δικαστικού επιμελητή το ποσό των 105 ευρώ, στ) για σύνταξη της επιταγής το ποσό των 

403 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 18.628,51 ευρώ.  

Αμέσως μετά τις παραπάνω επιδόσεις ασκήσαμε εναντίον του πρώτου των καθών την από 12-4-2017 

και με αριθμό κατάθεσης 85/13-4-2017 αίτησή μας, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ζητούσαμε την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω με αριθμό 40/2017 διαταγής πληρωμής της 

Ειρηνοδίκης Ρόδου λόγω της άσκησης της παραπάνω ανακοπής μας. Συγχρόνως ζητούσαμε και την 

έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής μέχρι την 

έκδοση απόφασης επί της αίτησής μας, το αίτημά μας δε αυτό έγινε δεκτό από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Σωτηρία Χαλμούκου, με απόφασή της που καταχωρήθηκε παρά πόδας της αίτησής μας, που έχει 

ως εξής: «ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ την αναστολή εκτέλεσης 

της υπ΄ αρ. 40/2017 Διαταγής Πληρωμής μέχρι τη συζήτηση της παρούσας και με τον όρο συζήτησης 

αυτής στον παραπάνω οριζόμενο τόπο και χρόνο». Η συζήτηση της αίτησης αυτής ορίστηκε στις 31-5-

2017 και μετά από αναβολή η 15-11-2017, με διατήρηση της ισχύς της προσωρινής διαταγής.   

Επίσης αμέσως μετά τις παραπάνω επιδόσεις ασκήσαμε εναντίον του πρώτου των καθών και την από 

12-4-2017 και με αριθμό κατάθεσης 86/13-4-2017 αίτησή μας, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω με αριθμό 41/2017 διαταγής 

πληρωμής της Ειρηνοδίκης Ρόδου λόγω της άσκησης της παραπάνω ανακοπής μας. Συγχρόνως 

ζητούσαμε και την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής μας, το αίτημά μας δε αυτό έγινε δεκτό από τη 

Δόκιμη Ειρηνοδίκη Ρόδου Σωτηρία Χαλμούκου, με απόφασή της που καταχωρήθηκε παρά πόδας της 

αίτησής μας, που έχει ως εξής: «ΧΟΡΗΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ την 

αναστολή εκτέλεσης της υπ΄ αρ. 41/2017 Διαταγής Πληρωμής μέχρι τη συζήτηση της παρούσας και με 

τον όρο συζήτησης αυτής στον παραπάνω οριζόμενο τόπο και χρόνο». Η συζήτηση της αίτησης αυτής 
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ορίστηκε στις 31-5-2017 και μετά από αναβολή η 15-11-2017, με διατήρηση της ισχύς της προσωρινής 

διαταγής.   

Επί των παραπάνω αιτήσεών μας εκδόθηκαν οι με αριθμούς 189 και 188/2017 αντίστοιχα αποφάσεις 

του Ειρηνοδικείου Ρόδου με τις οποίες απορρίφθηκαν αυτές εσφαλμένα, γιατί δήθεν ασκήθηκαν 

εκπρόθεσμα, ήτοι δεν ασκήθηκε μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της, αν και 

η ανακοπή από μέρους μας κατά διαταγής πληρωμής ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από την 

επίδοσή της, όπως αναφέρουμε και παραπάνω. 

Μετά την απόρριψη των παραπάνω αιτήσεών μας ο πρώτος των καθών επέδωσε το από 9-1-2018 

κατασχετήριο εις χείρας τρίτου στη δεύτερη των καθών, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., την ίδια δε ημέρα και στις 09.30 επέδωσε και σε εμάς το κατασχετήριο αυτό, 

με το οποίο, ισχυριζόμενος ότι έχει απαίτηση εναντίον μας από τις παραπάνω διαταγές πληρωμής και 

των από 10-4-2017 επιταγών προς εκτέλεση συνολικού ποσού 35.139,39 ευρώ, τις επέτασσε να μην 

καταβάλουν σε εμάς το ποσό αυτό, αλλά να το κρατήσουν και να το αποδώσουν σαυτόν, έτσι η δεύτερη 

των καθών αμέσως δέσμευσε το ποσό αυτό από τους λογαριασμούς μας, το ίδιο έκανε και η ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθόσον υπήρχε υπόλοιπο αυτού του ύψους, ήτοι δεσμεύτηκε για εμάς το ποσό των 

70.278,78 ευρώ, ενώ η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ δεν δέσμευσε κανένα ποσό λόγω του ότι οι λογαριασμοί 

μας, που τηρούμε σαυτήν, δεν έχουν υπόλοιπο. Μετά την επίδοση του παραπάνω κατασχετηρίους τη 

δεύτερη των καθών αυτή υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου τη με αριθμό 33/17-1-2017 δήλωση τρίτου 

του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. που έχει ως εξής: «… Το καθ΄ ου η κατάσχεση διαθέτει απαίτηση σε βάρος 

της Τράπεζας, απαίτηση η οποία απορρέει από σύμβαση καταθέσεως που έχει καταρτιστεί μεταξύ του 

καθ΄ ου η κατάσχεση και της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης τηρείται στο Κατάστημα 

της Ε.Τ.Ε. Ρόδου (461) λογαριασμός και δεσμεύτηκε το ποσό των 35.139,39. … Κατόπιν των ανωτέρω, 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ., η Ε.Τ.Ε. Α.Ε., δηλώνει ότι το ως άνω ποσό που 

υπάρχει καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση. …. Τέλος, το κατασχεθέν 

ποσό θα αποδοθεί στον κατασχόντα μόνον με άδεια του Προέδρου (αποφάσεως του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου), όπως προβλέπεται από το άρθρο 88 του Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων 

επί Ανωνύμων Εταιρειών». 

Επειδή μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων και χωρίς να αναμένει ο πρώτος των καθών την 

έκδοση απόφασης επί των παραπάνω ανακοπών μας άσκησε εναντίον της δεύτερης των καθών την 

παραπάνω από 25-1-2018 αίτησή του, γιαυτό και η δεύτερη των καθών δεν πρέπει να αποδόσει σαυτόν 

το παραπάνω κατασχεθέν ποσό.  

Επειδή δικαιούμαστε επομένως να παρέμβουμε κυρίως στη δίκη που έχει ανοιχθεί μεταξύ των καθών, 

αφού σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε έννομο συμφέρον, και να ζητήσουμε να απορριφθεί η 

παραπάνω από 25-1-2018 αίτηση του πρώτου των καθών για να μην αποδοθεί το παραπάνω 

κατασχεθέν ποσό στον πρώτο των καθών, αλλά να αποδεσμευτεί και να αποδοθείς σε εμάς, γιαυτό 

ασκούμε την παρούσα κυρία παρέμβασή μας.  

Επειδή οπωσδήποτε θα γίνουν δεκτές οι παραπάνω ανακοπές μας κατά των παραπάνω διαταγών 

πληρωμής, αφού όλοι οι λόγοι αυτών είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, με αποτέλεσμα να 

ακυρωθούν αυτές.  

Επειδή η κυρία παρέμβασή μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, παραδεκτά δε εισάγεται στο 

Δικαστήριό σας ως καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η κυρία παρέμβασή μας αυτή. 

Να απορριφθεί, για όσα αναφέρουμε στο ιστορικό, η από 25-1-2018 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 

9973/25-1-2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 1048/25-1-2018 αίτηση του πρώτου των καθών, που 

στρέφεται κατά της δεύτερης των καθών και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Να αποδεσμευτεί και να αποδοθεί σε εμάς το παραπάνω ποσό των 35.139,39 ευρώ και  

Να καταδικαστούν οι καθών στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου.  

   Ρόδος 6 Μαρτίου 2018 
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   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»»  

Για την έγκριση της παραπάνω κυρίας παρέμβασης θα 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 σε 

εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην 

παραπάνω δικάσιμο της κυρίας παρέμβασης στις 24-4-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της 

κύριας παρέμβασης, να καταθέσω σημείωμα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με 

σκοπό να εξαφανιστεί η από 14-2-2018 αίτηση του Ιωάννη Κατσουράκη και να γίνει δεκτή η κυρία 

παρέμβαση του Δήμου Ρόδου. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή για τη χορήγηση σε εμένα της 

άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 23-4-2018 μέχρι τις 24-4-2018 2018 για να παραστώ στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της παραπάνω κυρίας παρέμβασης του Δήμου 

Ρόδου, αλλά και να αναληφθεί η σχετική δαπάνη ποσού 400 ευρώ από το σχετικό κωδικό του 

προϋπολογισμού του Δήμου.   

Πρέπει τέλος να γίνει η διάθεση πίστωσης ποσού 70 ευρώ για αμοιβή του δικαστικού επιμελητή στο 

Πρωτοδικείο Ρόδου κ. Κων/νου Πούλιου, στον οποία να ανατεθεί η επίδοση της κυρίας παρέμβασης 

στον Ιωάννη Κατσουράκη και ποσού 50 ευρώ για αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Γεωργίαε Γ. Παππή, στην οποία να ανατεθεί η επίδοση της κυρίας 

παρέμβασης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 2/15314/12-3-2018      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Α) Εγκρίνει την  άσκηση κυρίας παρέμβασης κατά του Ιωάννη Κατσουράκη και της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, που θα απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω 

άσκησης αίτησης από τον Ιωάννη Κατσουράκη κατά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ΑΕ, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζητά την απόδοση 

κατασχεθέντων εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας και σε βάρος του Δήμου Ρόδου.  

Β)  Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου 

Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να παραστεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών στην παραπάνω δικάσιμο της από 14-2-2018 αίτησης και στη δικάσιμο που 

θα οριστεί για την κύρια παρέμβαση ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση   της κύριας 

παρέμβασης, να καταθέσει  σημειώματα  και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό 

να εξαφανιστεί η από 14-2-2018 αίτηση του Ιωάννη Κατσουράκη και να γίνει δεκτή η κυρία 

παρέμβαση που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου. 

  Γ) Χορηγείται η άδεια στο νομικό  σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια αντιμισθία κ. 

Σαλαμαστράκη Δημήτριο   να μεταβεί  στην Αθήνα στις 23-4 και 24-4-2018 για την κατάθεση της 

κυρίας παρέμβασης,   

Δ) Ψηφίζεται η ανάληψη της σχετικής δαπάνης για την πραγματοποίηση του ταξιδιού στον Κ.Α 10-

6422.0001 με το ποσό των 400 ευρώ για τον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο  για το ταξίδι στην Αθήνα στις 

23 και 24-4-2018.   

Ε) Τέλος, ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης για αμοιβή του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Ρόδου 

κ. Κων/νου  Πούλιου, στον οποίο αναθέτει την επίδοση της κυρίας παρέμβασης στον Ιωάννη 

Κατσουράκη, και για αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Γεωργίας Γ. 

Παππή, στην οποία αναθέτει την επίδοση της κυρίας παρέμβασης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, 

από τον Κ.Α. 00-6116.0001 «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» με το ποσό των 70 ευρώ και 50 ευρώ 

αντίστοιχα. 
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ΘΕΜΑ 18o                                                                       Aπόφ. Αρ. 142 / 2018 (ΑΔΑ: 78ΨΩΩ1Ρ-ΓΒΡ)  

Έγκριση συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την Επωνυμία 

«Β.ΝΑΚΚΑΣ – ΣΤ.ΝΑΚΚΑΣ Ο.Ε.» 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/16584/15-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό 

πρωτ. 2/16584/15-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

  « ΘΕΜΑ: Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΝΑΚΚΑ - 

ΣΤ. ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.».  

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό πρωτ. 2/4474/22-1-2016 αίτηση της εταιρείας αυτής. 

 

Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … ιδ) αποφασίζει 

για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο 

μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον 

εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω 

ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται 

ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των 

επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος 

συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με 

απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το 

δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της 

περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης παραγράφου.» 

Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση 

εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά την 

επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται στάση της 

δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται κατά το 

ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται ατελώς 

πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε 

τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και υπογράφεται 

από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 98 περίπτωση 

β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να ζητήσει την επικύρωση 

του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο 

μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά είναι δεκτική συμβιβαστικής 

επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει 

σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι 

τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από 

την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό και περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την 

επικύρωση του δικαστήριο. Αν η διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό 

αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

 Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία 

αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, 

αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται 

ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική 

προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας γύρω από 

κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των συμβαλλομένων. Έριδα, κατά 

την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη 

απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να 
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οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, 

όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε 

μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους οποίους αυτός 

αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται με τη στενή 

τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι απαραίτητο έτσι 

να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα 

συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει και το άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι απαραίτητο να είναι 

ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη της σύμβασης του 

συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα 

ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 

578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η βούληση των 

μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία η πανηγυρική 

διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία επιτρέπεται να συνομολογηθεί 

συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται σύμφωνα 

με τα παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε αυτό συντάσσεται 

πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί το πρακτικό και 

υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να 

προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του 

δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό 

εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 

Στην προκειμένη περίπτωση η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΝΑΚΚΑ - ΣΤ. ΝΑΚΚΑ 

Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ιαλυσό Ρόδου (Λεωφόρος Ιαλυσού αριθμ. 43) και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τις: α) Βασιλεία Νάκκα του Εμμανουήλ και β) Σταματία Νάκκα του Εμμανουήλ, ως ιδιοκτήτριες του 

βρεφονηπιακού σταθμού «ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ» (στο εξής ενάγουσα), άσκησε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου την από 20-6-2012 και με αριθμό κατάθεσης 416/26-6-2012 αγωγή της, που απευθύνεται 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που σας επισυνάπτω δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 14-

3-2013 και η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 6-12-2012, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό 

4689/6-12-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητής το Πρωτοδικείο Ρόδου Γεωργίου 

Καλογήρου, που σας επισυνάπτω.   

Με την αγωγή αυτή η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο πρώην Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας του πρώην 

Δήμου Ιαλυσού (Δ.Ο.Π.Ι.) ενόψει του ότι ο τότε δήμος Ιαλυσού στερούνταν δημοτικού παιδικού 

σταθμού, με την από 24-10-2008 ανακοίνωση του στον τοπικό τύπο, είχε καλέσει τους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς της περιοχής να καταθέσουν προσφορές για το οικονομικό πλαίσιο της συνεργασίας - 

παρουσίαση των χώρων των σταθμών, παροχές, άδειες λειτουργίας - προκειμένου να φιλοξενηθούν στις 

εγκαταστάσεις τους παιδιά των εργαζόμενων μητέρων του δήμου. Μετά τη σχετική ανακοίνωση η 

ενάγουσα κατάθεσε γραπτή προσφορά, η οποία έγινε αποδεκτή σύμφωνα με τη με αριθμό 29/2008 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Ι και η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 

16273/11-11-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σας 

επισυνάπτω.  

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η συνεργασία του βρεφονηπιακού σταθμού της ενάγουσας «ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ 

ΜΑΘΑΙΝΩ» με τον Δ.Ο.Π.Ι. για ένα (1) έτος, από τις 1-12-2008 έως τις 30-11-2009. Στο πλαίσιο 

αυτής της συνεργασίας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά του πρώην Δήμου 

Ιαλυσού περιελάμβαναν τη μεταφορά, τη σίτιση, την εκπαίδευση καθώς και την ιατρική και 

ασφαλιστική κάλυψη τους. Ύστερα από πρόταση του τότε Δημάρχου του πρώην Δήμου Ιαλυσού, η 

συμμετοχή του Δήμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του βρεφονηπιακού σταθμού στα φιλοξενούμενα 

παιδία συμφωνήθηκε στο ποσό των 100,00 € για κάθε παιδί το μήνα η δε συμμετοχή εκάστου γονέα 

συμφωνήθηκε στο ποσό 120,00 € πλέον 20,00 € για τη χρήση σχολικού λεωφορείου για κάθε παιδί το 

μήνα.  

Μετά τη λήξη της παραπάνω σύμβασης η ενάγουσα προέβη, σύμφωνα με τη με αριθμό 19/2009 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Ι, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 

15701/30-11-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σας 
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επισυνάπτω, σε ανανέωση αυτής με το Δ.Ο.Π.Ι για ένα έτος, ήτοι μέχρι και τις 30-11-2010, με τις ίδιες 

παροχές και με τα ίδια ποσά για κάθε παιδί το μήνα όπως αυτά είχαν ήδη συμφωνηθεί με τη με αριθμό 

29/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 

Στη συνέχεια, στις 14 Οκτωβρίου του έτους 2010, λίγο πριν τη λήξη της παραπάνω σύμβασης, στα 

γραφεία του πρώην Δήμου Ιαλυσού Ρόδου η ενάγουσα υπέγραψε εκ νέου σύμβαση με τον Δ.Ο.Π.Ι. 

εκπροσωπούμενο από τον τότε Πρόεδρο του και Δήμαρχο του Δήμου Ιαλυσού, Στέργο Στάγκα, με την 

οποία ανανεώθηκε και πάλι, για ένα έτος, από τις 1-12-2010 έως τις 30-11-2011, η συνεργασία της 

ενάγουσας με το Δ.Ο.Π.Ι. για τη φιλοξενία και σίτιση μέχρι εκατό (100) παιδιών - (βρεφών και 

προνηπιακής ηλικίας) των εργαζόμενων μητέρων του Δήμου. Η σύμβαση αυτή, που σας επισυνάπτω, 

υπογράφτηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 13/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Ι., 

που σας επισυνάπτω, με την οποία έγινε αποδεκτή η γραπτή προσφορά που κατέθεσε η ενάγουσα. Στο 

πλαίσιο αυτής της σύμβασης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ενάγουσα στα φιλοξενούμενα παιδιά 

του πρώην Δήμου Ιαλυσού περιελάμβαναν, όπως και προηγουμένως, τη μεταφορά, τη σίτιση, την 

εκπαίδευση καθώς και την ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη τους. Επίσης, συμφωνήθηκε, να 

παραμείνει ως μηνιαίο ποσό για κάθε παιδί, το ποσό των 220,00 € πλέον 20,00 € για τη χρήση του 

σχολικού λεωφορείου. Από το παραπάνω ποσό, ο πρώην Δήμος Ιαλυσού ανέλαβε την υποχρέωση να 

καταβάλλει, ως μηνιαία συμμετοχή για κάθε παιδί, το ποσό των 100,00 €, το οποίο συμφωνήθηκε να 

καταβάλλεται κάθε μήνα με την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής 

υπηρεσιών στο Δημοτικό κατάστημα. 

Σε εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης η ενάγουσα παρείχε τις υπηρεσίες της σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στη σύμβαση και γιαυτό εξέδωσε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, τις παρακάτω 

αναλυτικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ 

(35.100.00 €), ήτοι: 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000059/31-1-2011, ποσού 2.600,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για τον Ιανουάριο 2011,  

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00045/31-1-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για τον Ιανουάριο 2011,   

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000115/28-2-2011, ποσού 2.500,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Φεβρουάριο 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00086/28-2-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Φεβρουάριο 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000184/31-3-2011, ποσού 2.600,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Μαρτίου 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00128/31-3-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Μαρτίου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000261/29-4-2011, ποσού 2.600 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Απριλίου 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00171/30-4-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Απριλίου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000352/31-5-2011, ποσού 2.600,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Μαϊου 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00219/31-5-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Μαϊου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000443/30-6-2011, η οποία αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 6095/30-06-2011, 

ποσού 2.600,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που αναφέρονται σαυτήν για το Ιουνίου 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00265/30-6-2011, ποσού 1.700,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Ιουνίου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000507/28-7-2011, η οποία αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 6096/28-07-2011, 

ποσού 2.100,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που αναφέρονται σαυτήν για το Ιουλίου 

2011, 
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τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00298/28-7-2011, η οποία αντικαταστάθηκε με τη αριθμό 10/28-07-2011, ποσού 

2.200,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που αναφέρονται σαυτήν για το Ιουλίου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ00571/31-8-2011, η οποία αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 6097/31-8-2011, 

ποσού 2.100,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που αναφέρονται σαυτήν για το Αυγούστου 

2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00324/31-8-2011, η οποία αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 11/31-8-2011, ποσού 

2.200,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που αναφέρονται σαυτήν για το Αυγούστου 2011, 

τη με αριθμό ΤΠΥΠ000634/30-9-2011, ποσού 300,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Σεπτέμβριο 2011, 

τη με αριθμό 2ΤΠΥΠ00362/30-9-2011, ποσού 500,00 ευρώ, που αφορά τη φύλαξη των παιδιών που 

αναφέρονται σαυτήν για το Σεπτέμβριο 2011.  

Τις παραπάνω αποδείξεις η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου για πληρωμή, όμως από 

αυτές μόνο οι δέκα (10) πρώτες συνολικού ποσού 21.400,00 ευρώ είχαν καταχωρηθεί στην καρτέλα της 

ενάγουσας που σας επισυνάπτω, ενώ οι υπόλοιπες, συνολικού ποσού 13.700,00 ευρώ δεν έχουν 

καταχωρηθεί στην καρτέλα της ενάγουσας, αλλά και οι αποδείξεις που καταχωρήθηκαν στην καρτέλα 

της ενάγουσας, διαγράφηκαν από αυτήν λόγω παραγραφής με τη με αριθμό 456/23-06-2017 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου καθόσον το λογιστήριο δεν είχε ενημερωθεί για την άσκηση της παραπάνω 

αγωγής της ενάγουσας, με την οποία διακόπηκε η παραγραφή. 

Ο Δήμος Ρόδου όμως δεν κατέβαλε στην ενάγουσα το παραπάνω ποσό των 35.100,00 ευρώ, ούτε και το 

ποσό των 21.400,00 ευρώ για τις αποδείξεις που καταχωρήθηκαν στην καρτέλα της, γι’ αυτό αυτή 

άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την παραπάνω αγωγή της. 

Η παραπάνω αγωγή συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 13-2-2014, κατά τη 

συζήτησή της δε ο Δήμος Ρόδου εκπροσωπήθηκε από τον πρώην νομικό σύμβουλο του Στέφανο 

Στρατή, ο οποίος στην προσθήκη - αντίκρουση του που κατέθεσε και που σας επισυνάπτω, παρέθεσε τη 

λίστα των παραπάνω αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που καταχωρήθηκαν στην καρτέλα της 

ενάγουσας και εκείνων που δεν καταχωρήθηκαν και δήλωσε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν αποδέχεται το ποσό 

των 14.100,00 ευρώ, αφού από το 2011 μέχρι και τότε δεν υπήρχαν στο σύστημα του λογιστηρίου οι 

παραπάνω αποδείξεις, εσφαλμένα όμως ανέφερε το ποσό των 14.100,00 ευρώ, καθόσον στη λίστα των 

μη καταχωριστέων στο σύστημα του λογιστηρίου αποδείξεων παροχής υπηρεσιών συμπεριέλαβε και τη 

με αριθμό 115/28-2-2011, η οποία είχε καταχωρηθεί, ενώ δεν συμπεριέλαβε τη με αριθμό 571/31-8-

2011 ποσό 2.100,00 ευρώ. Δήλωσε επίσης ότι ο Δήμος Ρόδου αποδέχεται τις δέκα πρώτες παραπάνω 

αποδείξεις υπηρεσιών, συνολικού ποσού 21.400,00 ευρώ. Επί της παραπάνω αγωγής εκδόθηκε η με 

αριθμό 124/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και που σας επισυνάπτω, η οποία 

ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης, διέταξε την επανάληψη της συζήτησης και την προσκόμιση 

μέσα σε εξήντα (60) ημέρες απόφασης της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Ρόδου (εσφαλμένα 

αναγράφτηκες Δημαρχιακή αντί Οικονομικής Επιτροπή) με την οποία να δίδεται εντολή και 

πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου Στέφανο Στρατή να παραστεί στο 

δικαστήριο και να εκπροσωπήσει το Δήμο, εσφαλμένα φυσικά γιατί τέτοια απόφαση δεν απαιτείτο. 

Κατά την επανάληψη της συζήτησης της παραπάνω αγωγής της ενάγουσας  στις 14-5-2015 το Δήμο 

Ρόδου εκπροσώπησε ο νομικός σύμβουλός του Εμμανουήλ Στάγκας, ο οποίος επανέφερε με τις από 13-

5-2015 προτάσεις του τους ισχυρισμούς του Δήμου Ρόδου που είχε διατυπώσει παραπάνω ο πρώην 

νομικός σύμβουλος Στέφανος Στρατής, που σας επισυνάπτω, εκδόθηκε δε η με αριθμό 182/2015 

απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου Ρόδου, που σας επισυνάπτω, η οποία εσφαλμένα ανέβαλε την 

έκδοση οριστικής απόφασης, ώστε στη νέα συζήτηση που θα οριστεί με επιμέλεια του επιμελέστερου 

των διαδίκων να προσκομιστεί από την ενάγουσα είτε η οικεία πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2145/1993 που αφορά δαπάνες που υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχό 

του, αν αυτό έχει αποφανθεί για την αιτούμενη στην αγωγή δαπάνη, είτε η σχετική βεβαίωση του 

γραμματέα του (αν δεν έχει υποβληθεί ή εκκρεμεί σε αυτό τέτοια υπόθεση. Είναι προφανές ότι η 

δαπάνη που αναφέρεται στην παραπάνω αγωγή δεν αφορά δαπάνη που προέρχεται από δημόσια 

σύμβαση που υπάγεται σε προληπτικό έλεγχο γι’ αυτό και η παραπάνω απόφαση είναι εσφαλμένη.  

Μετά από αυτό η εναγόμενη υπέβαλε στο δήμο Ρόδου την από 18-1-2016 αίτησής της, που πήρε 

αριθμό πρωτ. 2/4474/22-1-2016, με την οποία ζητά τη συμβιβαστικής επίλυσης της παραπάνω 

διαφοράς με την παραίτησή της από τους τόκους υπερημερίας και τα δικαστικά έξοδα.  
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Ενόψει όλων των παραπάνω και του γεγονότος ότι οι δέκα (10) πρώτες παραπάνω αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών της ενάγουσας καταχωρήθηκαν στην καρτέλα της και στο σύστημα του Λογιστηρίου του 

Δήμου Ρόδου, προφανώς αφού προηγούμενα ελέγχθηκαν ως προς την καλή εκτέλεση του έργου που 

ανέβαλε η ενάγουσα και του γεγονότος ότι έχουν εκδοθεί στο όνομα του Δήμου Ρόδου οι υπόλοιπες 

οκτώ (8) παραπάνω αποδείξεις υπηρεσιών της ενάγουσας σε εκτέλεση της παραπάνω από 14-10-2010 

σύμβασης ανάμεσα στην ενάγουσα και του Δ.Ο.Π.Ι., για εξάλειψη της έριδας και της αβεβαιότητας που 

έχει προκληθεί από την άσκηση της παραπάνω αγωγής κατά την άποψή μου μπορεί, αμοιβαίως 

υπαναχωρούντες τόσο η ενάγουσα όσο και ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστούν, αναγνωρίζοντας ότι ο 

Δήμος Ρόδου οφείλει να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 26.000,00 ευρώ, ήτοι το 

ποσό των 21.400 ευρώ που αφορά τα καταχωριθείσες στο σύστημα του Λογιστηρίου αποδείξεις 

παροχής υπηρεσιών και το υπόλοιπο έναντι των αποδείξεων που δεν έχουν καταχωρισθείς το σύστημα 

του Λογιστηρίου, για τις χωρίς την καταβολή τόκων ούτε και κάθε είδους δικαστικών εξόδων, μέσα σε 

προθεσμία τριών (3) μηνών από την επικύρωση του σχετικού πρακτικού εξώδικης επίλυσης διαφοράς 

από το Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.  

Γι αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή για συμβιβασμό με το παραπάνω 

περιεχόμενο ή οποίο κρίνει αυτή σκόπιμο υπέρ του συμφέροντος του Δήμου Ρόδου να εξουσιοδοτηθώ 

δε εγώ να υπογράψω το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης διαφοράς του άρθρου 241 Α ΚΠολΔ.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 2/16854/15-3-2018      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Ο πρόεδρος της επιτροπής κος Διακοσταματίου Σάββας  απουσίαζε από την λήψη της απόφασης) 

  

Α. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Β.ΝΑΚΚΑ – ΣΤ. 

ΝΑΚΚΑ Ο.Ε.», σχετικά με την από την από 20-6-2012 και με αριθμό κατάθεσης 416/26-6-2012 αγωγή 

της, που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, επί 

της οποίας ακόμη δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ως εξής:  ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην 

ενάγουσα το συνολικό ποσό των 26.000,00 ευρώ, ήτοι το ποσό των 21.400 ευρώ που αφορά τις 

καταχωριθείσες στο σύστημα του Λογιστηρίου του Δήμου Ρόδου αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και το 

ποσό των 4.600,00 ευρώ έναντι των αποδείξεων που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα του 

Λογιστηρίου,  χωρίς την καταβολή τόκων και κάθε είδους δικαστικών εξόδων, μέσα σε προθεσμία 

τριών (3) μηνών από την επικύρωση του σχετικού πρακτικού εξώδικης επίλυσης διαφοράς από το 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  

Β. Δίνει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με 

πάγια αντιμισθία κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να συντάξει και υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου το σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. 

περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση και την αμέσως παραπάνω απόφαση και να υποβάλει αυτό στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου για επικύρωση και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που 

απαιτούνται για την καταβολή στην παραπάνω εταιρεία του ποσού των 26.000 ευρώ.       

 

 

 

ΘΕΜΑ 19o                                                                       Aπόφ. Αρ. 143 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΠΤ4Ω1Ρ-ΒΒ7)  

Ανάκληση της απόφασης 79/2018 της Οικονομικής Επιτροπής και επανακατάρτιση των όρων 

διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/13637/5-3-2018) 
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Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών  με αριθμό πρωτ. 16/13637/5-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Επανακαθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 

Με τη με αρ.79/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»    

Λόγω έναρξης ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των 

άρθρων 5 και 2351 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σύμφωνα με το με αρ.1250/18-02-2018 έγγραφο 

της ΑΑΔΗΣΥ, σας αποστέλλουμε εκ νέου το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ» με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο 

στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7331.0001  και πίστωση  # 110.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον επανακαθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμό πρωτ. 16/13637/5-3-2018        

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Α) Ανακαλεί την απόφαση 79/2018 (Α.Δ.Α.ΩΩΥΞΩ1Ρ-Δ0Ζ) της οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 

δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας»   

Β) Επανακαταρτίζει τους όρους διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για 

στέγαση δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας» ως εξής:  

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  
clxiv

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ  

Εκτιμώμενης αξίας  88.709,68 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  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364629 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Κυριακούλη Ειρήνη  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

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
clxv

 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
clxvi

, 

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 τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
clxvii

 

 

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 www.rhodes.gr 

............
clxviii  clxix

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
clxx 

 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 …../……/…………
clxxi

 

mailto:texnikes@rhodes.gr
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 
clxxii

. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«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.
clxxiii

 

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.  

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.  



   

 433 

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 . clxxiv 

 

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 (15) δεκαπέντε ημερών 
clxxv

 τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
clxxvi

. 

 

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. 

 

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 
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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, 
clxxvii

 

 

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) 
clxxviii

  

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
clxxix

. 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.        

 

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. 
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4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
clxxx

.  

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
clxxxi

. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ.  

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
clxxxii.

 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
clxxxiii

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

 

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. 

 

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
clxxxiv

. 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. 
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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. 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»,
clxxxv

 

- 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 )
clxxxvi

 

- 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.)», 

 

            «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση clxxxvii » 

            Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

7.2 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
clxxxviii

, 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, 
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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.  

7.3 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  Κ.Α.30-7331-0001
clxxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cxc

 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
cxci

 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
cxcii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 579/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/574 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 ).
cxciii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

Ο τίτλος του έργου είναι:  

« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ» 

 

 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cxciv

  88.709,68 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 65.364,89 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 11.765,68 € 

Απρόβλεπτα
cxcv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

11.569,59€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
cxcvi

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 9,52 € σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην πόλη της Ρόδου. 

 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στις κατηγορίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών κατά τα 

 οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008      

   

Η  παρούσα εργολαβία  αφορά την επισκευή και συντήρηση του δημοτικού κτιρίου στην οδό 

Βεργίνας στο οποίο θα μεταστεγαστεί το Δημοτικό Ιατρείο του Ροδινιού το οποίο βρίσκεται δίπλα στο 

21ο Νηπιαγωγείο . 

Στο εν λόγω κτίριο θα στεγαστούν δυο γραφεία συλλόγων.   Οι εργασίες που απαιτούνται για να γίνει 

η συντήρηση και η επισκευή του κτιρίου είναι οι παρακάτω: 

  

 Καθαίρεση διαβρωμένων επιχρισμάτων με πιθανή επέμβαση στον φέροντα όπου 

απαιτείται. 

 Αποκατάσταση επιχρισμάτων. 

 Νέοι χρωματισμοί στα σημεία παρεμβάσεων και σε ολόκληρο το κτίριο εσωτερικά και 

εξωτερικά. 

 Ανακατασκευή της μόνωσης. 

 Αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. 

 Χωρίσματα στο χώρο του ιατρείου με γυψοσανίδες.  

 Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών πινάκων και υλικού εντός αυτών. 

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, πριζών και διακοπτών. 

 Εγκατάσταση συστήματος ψύξης και θέρμανσης με κλιματιστικά σώματα διαιρούμενου 

τύπου. 

 Εγκατάσταση νιπτήρων στο χώρο των ιατρείων. 

 Συντήρηση και αποκατάσταση (όπου απαιτείται) των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. 

 Εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου και δικτύου ύδρευσης στο χώρο του ιατρείου. 

 Σημάνσεις παθητικής πυρασφάλειας και τοποθέτηση πυροσβεστήρων. 
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 Συντήρηση ειδών υγιεινής στα μπάνια. 

 

  

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: 

1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

2. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

4. 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  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cxcvii

.  

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. 
cxcviii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cxcix

 

 

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). 
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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  1.774,19 ευρώ. 
cc

 

 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 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  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 
cci

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ccii

 

 

16.1 ΔΕΝ
cciii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
cciv

 

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
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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 έργ ου 

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 προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
ccv

 

 

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. ccvi  

 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
ccvii

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ccviii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ................... και ώρα .................  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα..................... και ώρα ............
ccix
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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 6  μηνών
ccx

, 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 
ccxi

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ……………………….……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης………………………….). 

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 Τύποccxii, 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. 

 

 

 

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
 ccxiii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και έργα κατηγορίας  

Ηλεκτρομηχανολογικών   
ccxiv

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.
ccxv,

 

 

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
ccxvi

 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
ccxvii

. 

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.  
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Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
ccxviii

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:ccxix

 

(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. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
ccxx  

»
 

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.
ccxxi
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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
ccxxii  

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)
 ccxxiii

 

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
ccxxiv

. 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
ccxxv  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

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
ccxxvi  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ccxxvii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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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
ccxxviii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα). 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
ccxxix

 

 

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 
ccxxx

. 

 

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
ccxxxi

. 

 

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 
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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
ccxxxii

  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
ccxxxiii

: 

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)
ccxxxiv 

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
ccxxxv

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
ccxxxvi

 περί του ότι δεν 
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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
ccxxxvii

. 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
ccxxxviii

: 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
ccxxxix

.  

 

(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
ccxl

, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
ccxli

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
ccxlii

, 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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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
ccxliii

 στην: 

 Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών και 

 Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 

 

(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. 
ccxliv

 

 

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 
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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 ccxlv
 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
ccxlvi

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

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. 
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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 
ccxlvii

: 

- 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.
ccxlviii

 

- 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).
ccxlix

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη 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
ccl

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) 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. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
ccli

 

 

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. 

 



   

 455 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

473/2017(ΑΔΑ:6Β4ΟΩ1Ρ-ΝΕΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 31/2018  (ΑΔΑ: 67ΙΛΩ1Ρ-Κ4Ε), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7331.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 20o                                                                       Aπόφ. Αρ. 144 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΜΜΟΩ1Ρ-Γ86)  

Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.»    

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/13968/5-3-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής της 

δημοπρασίας του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και 

Κ.Ο.Κ»  με αριθμό πρωτ. 16/13968/5-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  ‘’προσφορά με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης’’ ( ν. 4412/2016 (Α’ 147) ) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

Κ.Ο.Κ.», Προϋπ: 74.400,00 €(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

   Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή 23 του 

μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ.,(σύμφωνα με την υπ’αρ. 16/7656/06-02-2018 , 

18PROC002629061 , 2018-02-06, διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος, 

αντικαθιστώντας την Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικό η οποία απουσίαζε με άδεια 

2) Ράμος Βασίλης, Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος, 

3) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος, 

αντικαθιστώντας κατά σειρά την Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε και Λαό Ιωάννη, 

Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ οι οποίοι απουσίαζαν επίσης με άδεια 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. 43/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου 

οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 49/ 26-1-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. 

Ιωάννου και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.», Προϋπ: 

74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

   

1. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ο οποίος παρέδωσε την προσφορά του μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καθ' 

ενός διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, 

στον οποίο περιέχονται  φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς. 

     Μετά την ταχθείσα από την διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών, 

έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ο.Ε. 

3. ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΤΕ 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

7. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

8. VAST-MAKE IKE 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια, η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών 

σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία 

του, ο εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, το ίδρυμα και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβηκε στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε 

πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό. 

      Στην συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των  ποσοστών έκπτωσης , η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα , τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας. 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. 

Στην συνέχεια η επιτροπή ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της 

εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Δεν βρέθηκε παρατυπία σε κανέναν 

διαγωνιζόμενο και οι προσφορές όλως έγιναν στην παρούσα φάση όλες αποδεκτές.               

       Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά 

της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης « ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  44% , ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 42%  και ποσό προσφοράς 

29.538,30 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση 

έκπτωση  43,319 %. 

Με το υπ’αρ. 16/11642/23-02-2018  έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το αρμόδιο 

γραφείο ΕΤΑΑ /ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής οι οποίες εκδόθηκαν από ΤΜΕΔΕ Αθήνας, 
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χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το www.tsmede.gr ώστε να επαληθευτεί 

η εγκυρότητα τους. Για τις 2 εγγυητικές συμμετοχές που εκδόθηκαν από 2 διαφορετικά καταστήματα 

ALPHA BANK στην Θεσσαλονίκη, ζητήθηκε με έγγραφο ο έλεγχος γνησιότητας (έγγραφο 16/11666 

23-02-2018 το οποίο απαντήθηκε από την τράπεζα θετικά, και έγγραφο 16/11664 23-02-2018 το οποίο 

επίσης απαντήθηκε θετικά από την τράπεζα) 

Η απάντηση του ταμείου της Ρόδου  μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ στις 23-02-2018 (το υπ’αρ. 96/23-

02-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) που μας βεβαιώνουν την γνησιότητα των εγγυητικών, ενώ 

χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία επαληθεύσαμε τις εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί 

στην Αθήνα,  οπότε σήμερα 27/02/2018  η επιτροπή ολοκληρώνει το πρακτικό της. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

Α/Α 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 

ΜΕΣΗ    

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 ΠΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29.538,30 43,319% 

2 Γεώργιος Μαιδης & ΣΙΑ ΟΕ 
33.873,41 

 

35,000% 

 

3 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΗ ΑΤΕ 
35.436,79 

 

32,000% 

 

4 Τσακίρης Ο.Ε 
35.436,79 

 

32,000% 

 

5 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
37.177,72 

 

28,659% 

 

6 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος 
39.949,43 

 

23,341% 

 

7 Vast - Make IKE 
40.482,02 

 

22,319% 

 

8 Μπόκος Γεώργιος 
46.901,64 

 
10,000% 

http://www.tsmede.gr/
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 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας  «Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄ 

εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ»  με αριθμό πρωτ. 16/13968/5-3-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας «Σήμανση οδικού 

δικτύου κατ΄ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ» 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό  μειοδότη  την ατομική εργοληπτική επιχείρηση  «ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ  44% , ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗ 42%  και ποσό προσφοράς 29.538,30 ευρώ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση  43,319 %. 

 

 

ΘΕΜΑ 21o                                                                        Aπόφ. Αρ. 145 / 2018 (ΑΔΑ: Ψ963Ω1Ρ-ΑΨΠ)  

 Ανάκληση της απόφασης 102/2018 της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάδειξη Παλαιού 

Ιταλικού Κτιρίου σε Πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/14519/8-3-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/14519/8-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου  : 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»   

     Σας  στέλνουμε εκ νέου τα τεύχη του έργου του θέματος, προκειμένου να ληφθεί νέα απόφαση 

κατάρτισης όρων δημοπράτησης, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 

4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 2351 του ν. 4412/2016, όπως 

ισχύουν και την τροποποίηση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων. 

    Το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»  προϋπολογισμού 420.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην 

αποκατάσταση και μετατροπή παλαιού ιταλικού κτίσματος που βρίσκεται στον οικισμό Κατταβιάς σε 

πολιτιστικό κέντρο 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α.  30-7331.0020, με πίστωση   150.000  ευρώ για το έτος 2018 και με χρηματοδότηση από την 

ΔΕΗ Α.Ε. 

   Με την υπ’ αριθμ. 879/2017  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. 85/3-1-2018 και ΑΔΑ 635ΑΩ1Ρ-Η2Ρ 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 150.000,00  ευρώ για το έτος 2018 και έχοντας υπόψη 

την παρ. 1 Ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» , 

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων 
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τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».              

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/14519/8-3-

2018  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Ανακαλεί την απόφαση   102/2018 (Α.Δ.Α. 6ΒΗ7Ω1Ρ-26Κ)  της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα «Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΒΙΑΣ»   

Β) Καταρτίζει εκ νέου τους όρους της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου «Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς» ως εξής:  

  

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  

  
cclii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 

(CPV: 45453000-7) 

 

 

Εκτιμώμενης αξίας 338.709,68   Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

(συνολικό ποσόν με ΦΠΑ 420.000,00 Ευρώ) 

 

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  

 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241038077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rhomed@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Φωτίου Αναστάσιος, Λουκά Σεβαστή 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

              Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

              Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ  

                                                                             ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

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
ccliii

 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. 

 
A) 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

ccliv
, 

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 ….
cclv

 

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) ............................
cclvi

 

 

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        cclvii  cclviii

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cclix 

 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 …/…/…
cclx

 

 

 

B) 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 
cclxi

. 

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.
cclxii

 

 

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/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

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 
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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. 

 

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 . cclxiii 

 

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 
cclxiv

 τα προβλεπόμενα στις κείμενες 

διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
cclxv

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, 
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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. 

 

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, 
cclxvi

 

 

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
cclxvii

, 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. 
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Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cclxviii

. 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.        

 

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. 

 

C)  

D) 4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
cclxix

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
cclxx

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 

από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cclxxi

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cclxxii

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ  και όλες οι συναφείς 

προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 

ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα 

(30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 

προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

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
cclxxiii

. 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. 

 

E) 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» 
cclxxiv

 

- 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»,
cclxxv

 

- 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», 
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- 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 )
cclxxvi

 

- 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’’, cclxxvii, 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
cclxxviii

, 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 την ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το με αρ. πρ. 2/95324/2015 

συμφωνητικό χορηγίας με ΚΑΕ 30-7331.0024 
cclxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cclxxx

 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 
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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
cclxxxi

 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
cclxxxii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  85/3-1-2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  150.000,00€ (και 

για το έτος 2019 270.000,00€) 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 ).
cclxxxiii

 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

11.1         Tίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 « ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ ». 

  

11.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cclxxxiv

  338.709,68 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών  249.571,02 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 44.922,78 

Απρόβλεπτα
cclxxxv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

44.174,07, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.  

 

.............................................................
cclxxxvi

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 41,81 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. 

 

11.3        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ, ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

 Το έργο αφορά στην επισκευή κτίσματος στον οικισμό Κατταβιάς της Ρόδου και την 

μετατροπή    

                του σε πολιτιστικό κέντρο. Το κτίσμα είναι ισόγειο με μέγιστο ύψος 5.50 μ και εμβαδόν 

225 μ
2
.    

               Προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

- Αποκατάσταση της αρχικής μορφής της πρόσοψης και όλων των όψεων του κτηρίου 

σύμφωνα με τα σχέδια 

- Ενίσχυση τοιχοποιιών , οροφών, δωμάτων και επιχρισμάτων (όπου απαιτηθεί) 

- Εγκατάσταση Η/Μ 

- Καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών 

- Αρμολόγημα και κατασκευή επιχρισμάτων 

- Επισκευή ή ανακατασκευή Μονώσεων 

- Τοποθέτηση υποστρωμάτων, δαπέδων και επενδύσεων 

- Τοποθέτηση δαπέδων και ψευδοροφών, συντήρηση υφισταμένων δαπέδων (προστώου) και 

κλιμάκων. 

- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής και ρουμπινετερίας 

- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων και ξυλουργικών (κουφώματα, ερμάρια κλπ) σύμφωνα με τα 

σχέδια 

- Συντήρηση ή αντικατ΄σταση ξυλουργικών και επικαλύψεων (σκίαστρο προστώου) 

- Προσαρμογή χώρων στις νέες χρήσεις (κουφώματα, εγκαταστάσεις) σύμφωνα με τα σχέδια 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σύμφωνα με το σχέδιο 

- Μονώσεις δώματος 

    Προβλέπεται στο ΝΔ τμήμα του κτηρίου η καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών σύμφωνα με τα  

σχέδια , με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου πολυχώρου πολλαπλών χρήσεων. Η ΒΔ αίθουσα 

διαμορφώνεται ως χώρος προβολής, με επιπλέον ανεξάρτητη είσοδο η οποία θα λειτουργεί και ως 

είσοδος Αμεα και ως έξοδος κινδύνου του κτηρίου. 

    Στο ΝΑ τμήμα τοποθετούνται χώροι γραφείων και κουζίνας, ενώ στο ΒΑ χώροι υγιεινής (και για 

ΑΜΕΑ με εξωτερική είσοδο), καθώς και λεβητοστάσιο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι διαχωρίζονται σε 

εκθεσιακούς και αποθηκευτικούς χώρους σύμφωνα με τα σχέδια. 

    Δεν θα γίνει καμία μετατροπή στη μορφολογία του κτηρίου εκτός της εξωτερικής όψης που θα 

ακολουθήσει την αρχική ιταλική όψη με τα τέσσερα τοξωτά ανοίγματα. 

    Προβλέπεται ψύξη – θέρμανση σύμφωνα με τη μελέτη 

    Η επιλογή των υλικών και το είδος των επεμβάσεων, αφορούν σε ένα κτήριο με όλες τις σύγχρονες 

προδιαγραφές, ενεργειακά προηγμένο. 

 

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: 

1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
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2. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

4. 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 δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
cclxxxvii

.  

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. 
cclxxxviii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cclxxxix

 

 

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  6.774,19 ευρώ. 
ccxc

 

 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 
ccxci

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ccxcii

 

 

16.1 ΔΕΝ
ccxciii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

………………….
ccxciv

 

 

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. 
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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
ccxcv

 

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. 
ccxcvi  

 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
ccxcvii

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ccxcviii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
ccxcix

 

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 (9) μηνών
ccc

, 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 
ccci

 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 Τύποcccii, 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
 ccciii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά  
ccciv

 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.
cccv,

 

 

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). 
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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
cccvi

 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 
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Συμβουλίου
cccvii

. 

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
cccviii

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
cccix

( 

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 cccxη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cccxi

 

(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),  



   

 478 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.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)
 cccxii 

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.
cccxiii

 

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
cccxiv  

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. 
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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)
 cccxv

 

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
cccxvi

. 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
cccxvii

  

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
cccxviii

  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/2008 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cccxix

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

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
cccxx

  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 ......
cccxxi

 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται 

από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. 
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cccxxii

 

 

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 
cccxxiii

. 

 

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
cccxxiv

. 

 

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
cccxxv

  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 
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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
cccxxvi

: 

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)
cccxxvii 

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
cccxxviii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cccxxix

 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
cccxxx

. 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
cccxxxi

: 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, , 
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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
cccxxxii

.  

 

(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
cccxxxiii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
cccxxxiv

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cccxxxv

, 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
cccxxxvi

 

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 :  
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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 

 

(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
cccxxxvii

 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. 
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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. 
cccxxxviii

 

 

 

 

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
 cccxxxix

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
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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
cccxl

 
 

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. 

 

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. 
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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 
cccxli

: 

- 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.
cccxlii

 

- 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).
cccxliii

 

- 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
cccxliv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) 
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-  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. .................................................................... 
cccxlv

 

 

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.  879/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 2/2018  (ΑΔΑ: 7Θ3ΘΩ1Ρ-ΣΕΖ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7331.0020, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 22o                                                                       Aπόφ. Αρ. 146 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΣΝΗΩ1Ρ-7ΗΓ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδού Ιπποτών (Α΄φάση Πεζοδρόμια)». 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/14780/8-3-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/14780/8-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  



   

 488 

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου 

:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)»   

      

    Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)»  προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην  

αποκατάσταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ιπποτών. 

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α.  70-7333.0001, με πίστωση   90.000  ευρώ για το έτος 2018 και με χρηματοδότηση από 

ΣΑΤΑ2017. 

   Με την υπ’ αριθμ. 77/2018  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. 704/27-2-2018 και ΑΔΑ 683ΥΩ1Ρ-7Χ9 

σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 90.000,00  ευρώ για το έτος 2018 και έχοντας υπόψη 

την παρ. 1 Ε) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)» , 

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων 

τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  με αριθμό πρωτ. 2/14780/8-3-

2018  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄φάση Πεζοδρόμια)»  ως εξής:  

 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   
cccxlvi

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ) 

 

(CPV  45233253-7) 

Εκτιμώμενης αξίας  72.580,44 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  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241038077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rhomed@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Θεοχαρίδου Βασιλική, 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
cccxlvii

 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
cccxlviii

, 

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 ….
cccxlix

 

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) ............................
cccl

 

 

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 
 cccli  ccclii

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/


   

 491 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cccliii 

 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 …/…/…
cccliv

 

 

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 
ccclv

. 

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.
ccclvi

 

 

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/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

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 . ccclvii 

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 
ccclviii

 τα προβλεπόμενα στις κείμενες 

διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
ccclix

. 

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, 
ccclx

 

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
ccclxi

, 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
ccclxii

. 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 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
ccclxiii

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
ccclxiv

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 

από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας,  εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368


   

 496 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
ccclxv

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
ccclxvi

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 

προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 

ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα 

(30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 

προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

 

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  

6.1.1.1 Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά 

και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων 

των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  
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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
ccclxvii

. 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» 
ccclxviii

 

- 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»,
ccclxix

 

- 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 )
ccclxx

 

- 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 
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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’’, ccclxxi, 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
ccclxxii

, 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 ΣΑΤΑ  
ccclxxiii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
ccclxxiv

 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. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  

Η αναθέτουσα αρχή
ccclxxv

 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
ccclxxvi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  704/27-2-2018  (ΑΔΑ 683ΥΩ1Ρ-

7Χ9) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 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 ).
ccclxxvii

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

11.1          Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ)». 

 

  

11.2       Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
ccclxxviii

  72.580,44 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 53.485,96 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.627,47 

Απρόβλεπτα
ccclxxix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

9.467,01, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.  

 

.............................................................
ccclxxx

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού  0   σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016  

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

 

 

11.3           Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΟΔΟΣ ΙΠΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ 
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11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Το παρόν έργο αφορά στην αποκατάσταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ιπποτών 

από την πλατεία Μουσείου μέχρι την πλατεία Κλεοβούλου. Η οδός Ιπποτών είναι στρωμένη με 

βότσαλα και τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού είναι κατασκευασμένα από μαρμάρινους 

λίθους διαφόρων διαστάσεων (μήκους πλάτους και ύψους). Το έργο αφορά σε πρώτη φάση με 

την αποκατάσταση των πεζοδρομίων στα σημεία που έχουν υποστεί μεγάλη καθίζηση και οι 

μαρμάρινοι λίθοι παρουσιάζουν ανισοσταθμία και απόκλιση από το επίπεδο κίνησης και 

μεταξύ τους. 

Η αποκατάσταση των πεζοδρομίων θα γίνει τμηματικά από τον ένα αρμό στον άλλο αφού 

αριθμηθούν, φωτογραφηθούν και καταγραφούν οι λίθοι, προκειμένου να επανατοποθετηθούν 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Οι προβλεπόμενες εργασίες καθορίσθηκαν σε συνεργασία με την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και είναι: 

                Α.  Καθαίρεση των βοτσαλωτών της οδού σε απόσταση 50cm από τα πεζοδρόμια    

                      προκειμένου να ελευθερωθούν οι λίθοι στην εξωτερική τους στιβάδα. 

                Β.   Καταγραφή φωτογράφηση και αρίθμηση των λίθων. 

                Γ.   καθαίρεση των λίθων από εγκάρσιο αρμό στον επόμενο εγκάρσιο αρμό 

                Δ.   καθαίρεση της χωμάτινης υπόβασης των πεζοδρομίων σε βάθος 15 εκ.  

                 Ε.  Διάστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα 15 εκ 

                 Ζ.  Καθαρισμός των αφαιρεθέντων λίθων  και επανατοποθέτηση τους με λάσπη 

αναλόγου πάχους προκειμένου να πετύχουμε την ισοσταθμία του πεζοδρομίου και την σωστή 

και έντεχνη τοποθέτηση. 

                  Η. Στην συνέχεια θα επανατοποθετηθούν τα βότσαλα του οδοστρώματος όπως 

αρχικά ήταν. 

                   Θ. Τέλος θα γίνει επιφανειακή επεξεργασία των μαρμάρινων λίθων προκειμένου να 

αποκτήσουν αντιολισθητική επιφάνεια. 

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: 

1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

2. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

4. 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 
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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 …………..……………………….. από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ccclxxxi

.  

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. 
ccclxxxii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccclxxxiii

 

 

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 1451,61 ευρώ. 
ccclxxxiv

 

 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,  
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 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 
ccclxxxv

. 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

ccclxxxvi
 

 

16.1 ΔΕΝ
ccclxxxvii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ………
ccclxxxviii

 

 

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
ccclxxxix
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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. cccxc  

 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
cccxci

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cccxcii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών  ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
cccxciii

 

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 έξι (6) μηνών
cccxciv

, 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. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1.   Η προκήρυξη σύμβασης 
cccxcv

 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 Τύποcccxcvi, 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
 cccxcvii

 που 

δραστηριοποιούνται  Οδοποιίας 
cccxcviii

 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.
cccxcix,

 

 

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
cd

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

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
cdi

. 

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, 



   

 506 

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
cdii

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
cdiii

( 

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 cdivη παράγραφος 22.Α.2.  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cdv

 

(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,  
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(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)
 cdvi 

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.
cdvii

 

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
cdviii  

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)
 cdix

 

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
cdx

. 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. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cdxi  

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
cdxii  

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3669/20008 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cdxiii

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 

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
cdxiv

  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 ......
cdxv

 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
cdxvi

 

 

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 
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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 
cdxvii

. 

 

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
cdxviii

. 

 

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
cdxix

  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
cdxx

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
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(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)
cdxxi 

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
cdxxii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cdxxiii

 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
cdxxiv

. 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
cdxxv

: 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
cdxxvi

.  

 

(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.  
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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
cdxxvii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
cdxxviii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cdxxix

, 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
cdxxx

 

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.  
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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
cdxxxi

 στην/στις κατηγορία/ες Οδοποιίας Α1 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. 
cdxxxii

 

 

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. 
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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 cdxxxiii
 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
cdxxxiv

 
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. 

 

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 
cdxxxv

: 

- 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.
cdxxxvi

 

- 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).
cdxxxvii

 

- 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. 

 

F) 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
cdxxxviii

 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. .................................................................... 
cdxxxix

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 
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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. 77/2018 

Απόφαση Δ.Σ.. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 91/2018  (ΑΔΑ: ΩΟΠ4Ω1Ρ-7ΛΨ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 30-

7333.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 23o                                                                       Aπόφ. Αρ. 147 / 2018 (ΑΔΑ: 750ΖΩ1Ρ-ΑΛΩ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : 

«Επείγουσες εργασίες στο κτίριο Βίλλα ΚΟΡΟΝΑ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ.2/15472/12-03-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/15472/12-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του 

έργου :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ»   

      

    Το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ»  προϋπολογισμού 

74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην  αντικατάσταση της στέγης (από 

αμίαντο) του κτιρίου, καθαίρεση από εξειδικευμένο συνεργείο και κατασκευή νέας. Επίσης 

περιλαμβάνεται αντικατάσταση των οξειδωμένων τμημάτων των κοιλοδοκών, επισκευές επιχρισμάτων, 

υδρορροών, χρωματισμών.   

  Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α.  70-7331.0024,   και με χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους. 

   Με την υπ’ αριθμ. 151/2018  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και 

ο τρόπος εκτέλεσης του με εργολαβία μετά από συνοπτικό   διαγωνισμό.  

   Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την παρ.1
Ε
 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ζητείται:    

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ»  , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

διακήρυξης ανοικτού  διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 

182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της 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 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/15472/12-3-

2018  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης συνοπτικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Επείγουσες Εργασίες στο Κτίριο ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ»  ως εξής:  

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 
cdxl

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ‘ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ’ 

Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ προ  Φ.Π.Α. 
CPV 45262660, 45453000-7 

 
(74.400 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 

 

καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
cdxli

 

11.1        Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail :  rho_med@otenet.gr 

Πληροφορίες:  : Μάγος Κυριάκος , Λουκά Σεβαστή  

11.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
11.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
11.4 Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

11.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την   ……/…../2018   ημέρα 

………….  και ώρα  10:00 πμ      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 

11.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά 

τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους. 
 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

 

β) η παρούσα διακήρυξη. 
γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
ιβ) η τεχνική μελέτη, 
ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
ιδ) ............................

cdxlii
 

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ρόδου www.rhodes.gr και στην Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων ,οδός Ιπποτών . Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την ………… . Μπορούν επίσης 

να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, 

κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της δαπάνης αναπαραγωγής και τη δαπάνη 

της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 

http://www.rhodes.gr/
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των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
cdxliii

 
cdxliv

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …./…./2018
cdxlv

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 

……/…../2018
cdxlvi

 

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα 

αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική 

διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής 

ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της 

παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις  στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά 

του ….. 
για το έργο : ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ‘ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ’ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …../…./2018  ημέρα  ………….. και ώρα 

10:00 πμ
cdxlvii

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
cdxlviii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 

στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά 

στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
. 

3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

3.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε 
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από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 
 

4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω 

του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 

ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
cdxlix

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
cdl

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό 

κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.  

 

δ) Στη συνέχεια
cdli

, 
cdlii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. 

 

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η 

μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά 

τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 

παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η 

ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 

κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και 

υποβολής τους. 
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στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 

κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
cdliii

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί 

αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας,  

15 ημερών,
cdliv

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 

κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

 αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

 αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cdlv

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 
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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 ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

(αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ οδός Ιπποτών (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που 

κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
cdlvi

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 

να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β 

της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
 
 

 
 

4.3 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της 

παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,  ύστερα από γνώμη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– Σειρά  
  ισχύος 
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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 Περιγραφή (Τ.Π.).  

7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

9. 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 περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που 

θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα,  και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 

την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), 

είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

6.3.  Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε 

από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των 

άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων).  

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον 

ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

7.1  Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
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- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 
 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 

52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 
 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cdlvii

 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 
 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων », 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
cdlviii

 

 

7.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 

7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cdlix

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 

της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους  Δήμου Ρόδου (ΚΑ: 70-7331.0024) 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cdlx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011.   
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8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 
 

 
Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Απόφαση με αρ. πρωτ. ………….  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 2018 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 ).
cdlxi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 

έργου 
 

11.1 Τίτλος του έργου 
 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ‘ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ’» 

 
11.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ και 

αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 27.886,52€ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.953,57€ 
Απρόβλεπτα

cdlxii
 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

7.821,01€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.
cdlxiii

 

 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 38,90€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 

11.3      Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

             Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ (πλατεία Κουντουριώτη) 

11.4      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
        Το  παρόν έργο αφορά τις εργασίες στο κτίριο ‘Βίλλα Κορόνα’ που βρίσκεται στην 

Πλατεία Κουντουριώτη Ρόδου, προκειμένου να επιλυθούν τα σημαντικά προβλήματα υγρασίας 

αλλά και διαφόρων μεταγενέστερων επεμβάσεων που υποβιβάζουν την αισθητική και την ιστορική 

αξία του κτιρίου καθώς επίσης και όλες τις εξειδικευμένες εργασίες που επιβάλλονται προκειμένου 

να απομακρυνθεί η στέγη από αμίαντο και να αντικατασταθεί από νέα. 
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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: 

1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

2. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

4. Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. 

Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 

εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης
cdlxiv

.  

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 με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 

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. 
cdlxv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cdlxvi

 

 

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). 
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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  1.200,00 ευρώ. 
cdlxvii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

 
15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

………………………, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού  

της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

cdlxviii
 

 

16.1 ΔΕΝ 
cdlxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ……
cdlxx

 

 

16.2          ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …… 
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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

cdlxxi
 

 

17 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

cdlxxii
ορίζεται η  …………………. 

ημέρα ………………..  και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  
 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη 

μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 

αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε 

όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί 

δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα 

ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  
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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 6 μηνών
cdlxxiii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε τάξη Α1 και άνω για  έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ(απαραίτητη 

συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης αμιάντου) cdlxxiv
 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.
cdlxxv,

 
 

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 
cdlxxvi

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να 

ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
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2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά κατ’ 

ελάχιστον τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
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των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cdlxxvii 

                   
 

(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),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
cdlxxviii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 

τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 

κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά 

Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cdlxxix

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cdlxxx

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
liii

  

Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για τη συνεργασία του αναδόχου με πιστοποιημένη 

μονάδα για εργασίες κατεδάφισης-υποδοχής- διαχείρισης υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 
 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),  για 

κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 

22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 

χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  3 

μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες 

βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν 

ημερομηνία εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης.
cdlxxxi

 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο 

προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 
 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - 

μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 

επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ). 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 

παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
cdlxxxii 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 



   

 535 

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. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 

στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό 

προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, 

πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν 

έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό 

συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το 

αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το 

Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε 

φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
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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
cdlxxxiii

 στην Α1, τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
 (απαραίτητη 

συνεργασία με πιστοποιημένο φορέα διαχείρισης αμιάντου) 
 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι 

δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 
 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς και 

 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

 είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 
 

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 ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα.  

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας 

   

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος 

άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για τα 

κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
cdlxxxiv

 

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
lxiv

  

Προσκόμιση πιστοποιητικού λειτουργίας της μονάδας της παρ.22 ε.  
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 23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:  
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 
1. ΦΕΚ σύστασης, 
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
cdlxxxv

: 

- 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. 
cdlxxxvi

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cdlxxxvii

 

- 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. 
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- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
cdlxxxviii

 

 

- 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 δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ  
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

   

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
 (β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα 

ακόλουθα:  
 - α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο οικονομικός 

φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α:γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 

επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του μέρους IV ). 
 

- β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από την 

αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην περιπτ. 

(α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. (β) της παρ. 

2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  
β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 
γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή 

λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   
 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών φορέων 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς 

φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 
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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. 
 

25.4. 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. 732/2017 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 125/2018  (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 

30-7331.0024, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 24o                                                                       Aπόφ. Αρ. 148 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΦΨΣΩ1Ρ-Δ2Υ)  

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Αποκατάσταση Κτιρίων ΑΚΑΒΗ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ.2/16521/15-03-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/16521/15-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ»    

    Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ»  προϋπολογισμού 1.382.000,00  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά στην αποκατάσταση του συγκροτήματος των κτιρίων στη 

συμβολή των οδών Β. Ηπείρου και Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου. Το κυρίως κτίριο έχει 

χαρακτηριστεί ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία». Πρόκειται για διώροφο  

έργο   με υπόγειο, ορθογωνικής κάτοψης, από φέρουσα τοιχοποιία, με ξύλινο μεσοπάτωμα.  Αξιόλογες 

ξύλινες οροφές και ζωγραφικός διάκοσμος κοσμούν ορισμένα δωμάτια. Το παράπλευρο κτίσμα είναι 

μικρότερο και λιτό καθώς φιλοξενούσε βοηθητικές κυρίως χρήσεις. Τα κτίρια θα μετατραπούν σε 

βιβλιοθήκη ενώ η χρήση τους  θα περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και πρόνοιας. 

     Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 2018 

στον Κ.Α. 64-7341.0001  , με πίστωση   139.710.00  ευρώ για το έτος 2018 (και με 1.242.290,00 € για 
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το έτος 2019) και με χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»   του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - 

Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5001458, ΕΝΑΡΙΘΜΟ 

2017ΣΕ2750143. Με το έγγραφο αρ. πρωτ. 1902/13-03-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη του 

Υπουργείου Οικονομικών εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπρασίας και η διαδικασία σύμφωνα με την 

οποία θα προκηρυχθεί το εν λόγω έργο. Με την υπ’ αριθμ. 1005/28-11-2017  (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. 505/26-1-2018 και ΑΔΑ/ Ω843Ω1Ρ-ΕΓ8 

σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 139.710,00€ (και 

για το έτος 2019 1.242.290,00€)  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 1
Ε
) του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 ζητείται: 

   Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ» , σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης ανοικτού  

διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 

(ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων    με αριθμό πρωτ. 2/16521/15-3-

2018  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Αποκατάσταση Κτιρίων ΑΚΑΒΗ» ως εξής:  

 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   
cdlxxxix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ 
(CPV:  45212314-0, 45212350-44, 45233250-6) 

 

Εκτιμώμενης αξίας  1.114.516,13  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

(ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.382.000,00€) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Π.  

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη 2014-2020». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4  

Ταχ.Κωδ. : 85100 

Τηλ. : 2241038077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rhomed@rhodes.gr 

Πληροφορί

ες:  

: ΜΑΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ , ΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 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
cdxc

 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
cdxci

, 

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 ….
cdxcii

 

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) ............................
cdxciii

 

 

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  cdxciv  cdxcv

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......
cdxcvi 

 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 …/…/…
cdxcvii

 

 

 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 
cdxcviii

. 

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.
cdxcix

 

 

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/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

 

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 
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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. 

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 . d 

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 ημερών
di
 τα προβλεπόμενα στις 

κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
dii

. 

 

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) 
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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, 
diii

 

 

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
div

, 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
dv

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 
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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 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
dvi

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
dvii

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της  λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 

από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού  και διαβιβάζει στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
dviii

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
dix

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 

ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα 

(30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 

προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

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  

6.1.1.1 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
dx

. 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» 
dxi

 

- 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»,
dxii

 

- 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», 
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- 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 )
dxiii

 

- 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’’, dxiv, 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
dxv

, 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 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»   του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 

Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με 

κωδικό ΟΠΣ 5001458, ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2017ΣΕ2750143 επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 

1.382.000,00€ (με Φ.Π.Α) 
dxvi
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 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
dxvii

 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
dxviii

 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
dxix

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  505/26/01/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 139.710,00€ (και για το 

έτος 2019 1.242.290,00€) με ΑΔΑ Ω843Ω1Ρ-ΕΓ8  και με αρ.  Α/502 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 ).
dxx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

11.1          Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ». 

 

  

11.2 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
dxxi

  1.114.516,13 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 820.136,25 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 147.624,53 

Απρόβλεπτα
dxxii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

145.164,12, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016.  

 

.............................................................
dxxiii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.591,23 σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. 

 

11.3            Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΚΑΙ Β. 

ΗΠΕΙΡΟΥ) 

 

11.4       Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι αποκατάσταση συγκροτήματος κτιρίων στη συμβολή 

των οδών Β. Ηπείρου και Παπαλουκά στην πόλη της Ρόδου. Το κυρίως κτίριο έχει 

χαρακτηριστεί ως «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία». 

Πρόκειται για διώροφο  έργο   με υπόγειο, ορθογωνικής κάτοψης, από φέρουσα 

τοιχοποιία, με ξύλινο μεσοπάτωμα.  Αξιόλογες ξύλινες οροφές και ζωγραφικός 

διάκοσμος κοσμούν ορισμένα δωμάτια. Το παράπλευρο κτίσμα είναι μικρότερο και 

λιτό καθώς φιλοξενούσε βοηθητικές κυρίως χρήσεις. Τα κτίρια Θα μετατραπούν σε 

βιβλιοθήκη ενώ η χρήση του θα περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και πρόνοιας. 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι συνοπτικά οι ακόλουθες: 

 Ενίσχυση της θεμελίωσης με χαλινούς και ομογενοποίηση της μάζας, αποκατάσταση της    

 τοιχοποιίας, αρμολόγημα, επίχριση. Κατασκευή νέων δαπέδων οπλισμένου σκυροδέματος στο ισόγειο, 

τα οποία θα καλυφθούν με ξύλινο δάπεδο και βοτσαλωτό. Επισκευή των λιθοδομών και των συνδέσεων 

όλων των εγκάρσιων τοίχων. Κατασκευή ενισχυμένων ζωνών περιμετρικά. Αντικατάσταση των 

επιχρισμάτων εσωτερικά με νέα ωπλισμένα. Εξωτερικά τα επιχρίσματα θα ελεγχθούν προσεκτικά και 

θα ανακατασκευαστούν μόνο στα σημεία που δεν είναι σταθερά. Τα παράθυρα και των δύο κτιρίων θα 

ανακατασκευασθούν πλήρως. Όπου σώζονται στοιχεία αυτών (π.χ. κικλιδώματα) θα συντηρηθούν και 

θα επανατοποθετηθούν. Ανακατασκευή μεσοπατώματος και ξύλινου δαπέδου ορόφου. Συντήρηση και 

αποκατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων, εσωτερικής ξύλινης σκάλας και κιγκλιδωμάτων. Συντήρηση 

των μεταλλικών φουρουσιών και κιγκλιδωμάτων των μπαλκονιών. Ενίσχυση της στέγης και 
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ανακατασκευή όλων των ξύλινων ταβανιών. Αποτοίχιση, καθαρισμός επανατοποθέτηση και 

συμπλήρωση του ζωγραφικού διακόσμου, όπου αυτός σώζεται. Στα σημεία που τεκμαίρεται ότι υπήρχε 

αποκαθίσταται αισθητικά ώστε να υπάρχει οπτική συνέχεια. Νέοι χρωματισμοί με βάση τους 

εγκεκριμένους από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και την Άδεια Δόμησης.  

       Στον περιβάλλοντα χώρο όλα τα χαλικόστρωτα δάπεδα θα συντηρηθούν και θα 

αποκατασταθούν. Θα γίνει κατασκευή διαδρόμων στον αύλειο χώρο ανατολικά του κτιρίου 

Α, με ορθογωνικές πλάκες Λάρδου. Διαμορφώνεται καθιστικό γύρω από το μεγάλο πεύκο. 

Ο μαντρότοιχος επί των οδών Παπαλουκά και Β. Ηπείρου σε δυο τουλάχιστον τμήματα 

καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. Συντηρούνται ή/και ανακατασκευάζονται οι 

ψευτικολώνες στο τοιχείο και οι χαράξεις απομίμησης πέτρας στην όψη. 

Ανακατασκευάζονται τα κολονάκια και τοποθετούνται νέα σιδηρά κιγκλιδώματα, τόσο 

περιμετρικά όσο και στη παλιά είσοδο. Νέα επιχρίσματα εφαρμόζονται στο σύνολο του 

μαντρότοιχου. Η ιδιαίτερη κατασκευή επιχρήσματος με τα κοχύλια στην είσοδο συντηρείται 

και αποκαθίσταται. Δημιουργείται νέα πρόσβαση επί της Β. Ηπείρου όπου κατασκευάζεται 

νέα σκάλα με επίστρωση από μάρμαρο. Παράλληλα διαμορφώνεται και η παρακείμενη 

ράμπα πρόσβασης στον αύλειο χώρο και επιστρώνεται με πλάκες Λάρδου. Δυτικά του 

κτιρίου δημιουργείται χώρος στάθμευσης δύο οχημάτων, τόσο για τις ανάγκες 

ανεφοδιασμού του κτιρίου, όσο και για την ομαλή πρόσβαση ΑΜΕΑ. Για το λόγο αυτό 

τοποθετείται αναβατόριο εξωτερικού χώρου στη δυτική παρειά της αυλής της πρόσοψης, το 

οποίο θα την συνδέει με το χώρο στάθμευσης. Παραπλεύρως της εισόδου του υπογείου και 

μέχρι του ύψους της αυλής της ΝΔ γωνίας κατασκευάζεται υπέργεια δεξαμενή πυρόσβεσης 

και φυλασσόμενος με κιγκλίδωμα χώρος για το πιεστικό μηχάνημα. Για την υλοποίηση του 

έργου θα απαιτηθούν εργασίες  σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις (οικοδομικών 2004 και 

2016, στατικών, ΗΜ εγκαταστάσεων, Συντήρησης 2017) και τα λοιπά τεύχη του έργου. 

  

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: 

1. Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

2. Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

3. Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

4. 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 είκοσι (20) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
dxxiv

.  

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. 
dxxv

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
dxxvi

 

 

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 22.290,32 ευρώ. 
dxxvii

 

 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.  
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(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 
dxxviii

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
dxxix

 

16.1 
dxxx

  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους  μέχρι πέντε τοις 

εκατό (5%) του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) για δαπάνες πρώτων 

εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 3.α. του Άρθρου 150 του Ν. 4412/16, ως ισχύει (για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα βάσει Ν.4314/2014 Αρ.59)
dxxxi

. Επισημαίνεται ότι η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον  

ανάδοχο , χωρίς να απαιτείται η εγγύηση προκαταβολής.  

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 κυρ ίου 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
dxxxii
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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. dxxxiii  

 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
dxxxiv

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
dxxxv

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ............ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
dxxxvi

 

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
dxxxvii

, 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 
dxxxviii

 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 Τύποdxxxix, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για 

την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 

βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 dxl

 που 

δραστηριοποιούνται Οικοδομικά και Ηλεκτρολογικά
 dxli

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.
dxlii,

 

 

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
dxliii

 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 
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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
dxliv

. 

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:  
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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
dxlv

. 

22.A.3  α) ………
dxlvi

 

β) ……  

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:dxlvii

 

(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)
 dxlviii 

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.
dxlix

 

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
dl  

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)
 dli

 

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
dlii

. 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
dliii  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας του 

άρθρου 100 του Ν.3369/2008 ανά κατηγορία και τάξης ΜΕΕΠ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 

4199/2013). 

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
dliv  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας του 

άρθρου 100 του Ν.3369/2008 ανά κατηγορία και τάξης ΜΕΕΠ 
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22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dlv

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

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
dlvi

  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 ......
dlvii

 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
dlviii

 

 

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 
dlix

. 

 

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
dlx

. 
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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
dlxi

  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
dlxii

: 

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 
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εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dlxiii 

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
dlxiv

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dlxv

 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
dlxvi

. 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
dlxvii

: 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
dlxviii

.  

 

(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.  
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dlxix

, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
dlxx

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dlxxi

, 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
dlxxii

 

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. 
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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
dlxxiii

 στην/στις κατηγορία/ες Οικοδομικά – 2
η
 και άνω - και Ηλεκτρολογικά– Α2 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. 
dlxxiv

 

 

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 



   

 566 

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 dlxxv
 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
dlxxvi

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
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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 
dlxxvii

: 

- 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.
dlxxviii
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- 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).
dlxxix

 

- 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
dlxxx

 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. .................................................................... 
dlxxxi

 

 

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). 
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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. 1005/28-

11-2017  (ΑΔΑ Ψ6ΨΓΩ1Ρ-ΣΛΣ)   Απόφαση Δ.Σ.. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 26/2018  (ΑΔΑ: Ω0ΖΗΩ1Ρ-ΔΡΠ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  στο σχετικό Κ.Α. 64-

7341.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 149 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΑΚΥΩ1Ρ-8Β3)  

Έγκριση 1ου και τελικού πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, 

εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται 

αυτοδικαίως λυθείσα. 

(Eισήγηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανωτέρω έργου με αρ. πρωτ.: 

2/17196/19-3-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/17196/19-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:Διαβίβαση - εξέταση 1ου και Τελικού Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

Προσφορών του διαγωνισμού για της επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας με τίτλο : «Διαχείριση και 

λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 80.000,00 πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, 

εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του 

αποτελέσματός του επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται αυτοδικαίως 

λυθείσα 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το 1ο και Τελικό Πρακτικό για την παροχή υπηρεσίας του θέματος και 

παρακαλούμε για την εξέτασή του και την λήψη σχετικής απόφασης.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. 

Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 80.000,00 πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, εκτός εάν ο διεθνής 

διαγωνισμός ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της κατακύρωσης του αποτελέσματός του επέλθουν 

νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα.   

Στην Ρόδο σήμερα στα γραφεία του της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ημέρα 

Παρασκευή, 16 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018  (σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. : 2 / 14381 / 

06-03-2018, απόφαση 1130 Δημάρχου Ρόδου) οι παρακάτω: 
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1) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε, ως Πρόεδρος   

2) Ζαγοριανός Κωνσταντίνος, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε, ως μέλος και  

3) Αλαφάκης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη παροχή υπηρεσίας με 

τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την με αριθμό 

105/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, της οποίας οι όροι Διακήρυξης 

καταρτίστηκαν με την με αριθμό 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

συνήλθαμε για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής 

υπηρεσίας «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και προβήκαμε στην 

διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο 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 δηλ. έως 12-03-2018 και ώρα 13:00 οι οποίες ήταν :  

1. ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.  

2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.  

Η επιτροπή έχοντας υπόψη :  

α) ο άρθρο Α) 1. της πρόσκλησης που ορίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την 

παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, 

ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) και ότι «εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από 

τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 

φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.»  

β) ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, στις 16/03/2018 παρέλαβε τους κατατεθειμένους έντυπους φακέλους 

των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε στις 15/3/2018 όπου διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες 

υπέβαλαν έντυπες προσφορές.  

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των δύο συμμετεχόντων και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών 

για να διαπιστώσει για τον κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής έλεγξαν ηλεκτρονικά τις δύο υποβληθείσες εγγυητικές 

επιστολές: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αριθμό 61742/08-03-2017/ΤΜΕΔΕ Ρόδου ποσού 1.600,00 € υπέρ 

της «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.»  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής με αριθμό 1738933/07-03-2017/ΤΜΕΔΕ Αθηνών ποσού 1.600,00 € 

υπέρ της «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.»  

καθώς και τα ζητούμενα σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα οποία εκτός των 

εγγυητικών επιστολών ήταν : 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

Πιστοποιητικό από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων 
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Καταστατικά, ΦΕΚ, και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα 

Αφού τελείωσε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι και οι δύο 

διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς γίνονται δεκτοί και προχωρά στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος 

των οικονομικών προσφορών : 

Δόθηκαν οι παρακάτω προσφορές :  

Τιμή μονάδας ανά τόνο :  είκοσι ευρώ (20,00 €) και συνολικά με ΦΠΑ ενενήντα δύο χιλιάδες διακόσια 

εβδομήντα εννέα ευρώ και έξι λεπτά (92.279,06 €) από την «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» και   

Τιμή μονάδας ανά τόνο :  είκοσι ένα ευρώ (21,00 €) και συνολικά με ΦΠΑ ενενήντα έξι χιλιάδες 

οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δύο λεπτά (96.893,02 €) από την «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» 

Επειδή κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής,  

ομόφωνα, η Επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί και εισηγείται: 

  Την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

«Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 80.000,00 

πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρωθεί και οι έννομες συνέπειες της 

κατακύρωσης του αποτελέσματός του επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο χρονικά θα 

θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με ποσό 74.418,60€ (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 92.279,06€ με 

ΦΠΑ 24%. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή και υπογράφεται από την 

Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 124/2018 (Α.Δ.Α.:7ΥΙΤΩ1Ρ-ΛΘΕ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/17196/19-3-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού ««Διαχείριση και λειτουργία 

ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 

εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 80.000,00 € πλέον ΦΠΑ» 

B) Κατακυρώνει  τη σύμβαση για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας: 

«Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 

80.000,00 πλέον ΦΠΑ, για 5 μήνες, εκτός εάν ο διεθνής διαγωνισμός ολοκληρωθεί και οι έννομες 

συνέπειες της κατακύρωσης του αποτελέσματός του επέλθουν νωρίτερα, οπότε στο σημείο εκείνο 

χρονικά θα θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: 

«ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.», με ποσό 74.418,60€ 

(χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 92.279,06€ με ΦΠΑ 24%. 
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ΘΕΜΑ 2
ο 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                     Aπόφ. Αρ. 150 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΡΟΡΩ1Ρ-ΕΩΙ)  

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/17238/19-3-2018) 

Ο Πρόεδρο), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με 

αριθμ.πρωτ. 16/17238/19-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ », σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Τσακίρης Επενδυτική Κατασκευαστική Τεχνική Ρόδου 

Ο.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 63,00% 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ   64,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 64,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 63,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 63,00% 

και ποσό προσφοράς 38.904,86 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,17%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 28.628,51 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.153,13 

Σύνολο Ι : 33.781,64 

Απρόβλεπτα 15% : 5.067,25 

Αναθεώρηση : 55,97 

Σύνολο ΙΙ : 38.904,86 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Τσακίρης Επενδυτική Κατασκευαστική Τεχνική Ρόδου 

Ο.Ε. », σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 68867 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣYNTHΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  09/03/2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου αποτελούμενη 

από τους: 

 

Χατζή Αναστασία,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.– ως πρόεδρο 

Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. – ως μέλος 

Διακολιός Βασίλης, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος 

 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το 

σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας, για την 

ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμου 131.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

αύξοντα αριθμό  68867. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/26-01-2018 (ΩΡΡΕΩ1Ρ-ΧΒΝ)  Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/8628/09-02-2018 (ΑΔΑ: 61Π1Ω1Ρ-ΕΗ4 ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC002648231 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 63984 23/02/2018 11:52:31 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

62780 02/03/2018 12:46:32 

3 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε. 

65002 02/03/2018 13:59:53 

4 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 63667 04/03/2018 20:33:26 

5 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 62861 04/03/2018 23:49:40 

6 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 65015 05/03/2018 01:08:20 

7 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65081 05/03/2018 07:57:49 

8 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 62324 05/03/2018 09:54:54 

9 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-

ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

65104 05/03/2018 10:28:30 

10 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65105 05/03/2018 10:39:47 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Κατά τη διαδικασία αυτή αποκλείστηκε η προσφορά του Δημήτρη Θ. Κωτσογιάννης γιατί σύμφωνα με 

την Διακήρυξη Αρθρο 3 παράγραφος 3.5  α. το ΤΕΥΔ των δικαιολογητικών προσφοράς του δε φέρει 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Ποσοστό  

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

62780 63,17% 

2 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65081 58,54% 

3 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 65002 48,48% 

4 ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. Ε-

ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

65104 47,00% 

5 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 65015 44,01% 

6 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 63667 43,14% 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65105 43,00% 

8 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 62324 41,11% 

9 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 63984 36,17% 

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 
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Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας 

τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: V/6519/12-03-2018, V/6518/12-03-2018, 

V/6529/12-03-2018, V/6517/12-03-2018, V/6515/12-03-2018, V/6516/12-03-2018, V/6533/12-03-

2018, V/6531/12-03-2018, V/6535/12-03-2018,  

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. με μέση προσφερόμενη έκπτωση   

63,17% και προσφερόμενη τιμή 38.904,86€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ο.Ε.» να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 124/2018 (Α.Δ.Α.:7ΥΙΤΩ1Ρ-ΛΘΕ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/16/17238/19-3-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 1o πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια την εταιρία «Τσακίρης Επενδυτική Κατασκευαστική 

Τεχνική Ρόδου Ο.Ε. » με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 63,00% 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ   64,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 64,00% 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 63,00% 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 64,00% 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 63,00% 

 

και ποσό προσφοράς 38.904,86 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 63,17%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 28.628,51 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.153,13 

Σύνολο Ι : 33.781,64 

Απρόβλεπτα 15% : 5.067,25 

Αναθεώρηση : 55,97 

Σύνολο ΙΙ : 38.904,86 
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ΘΕΜΑ 3
ο 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                      Aπόφ. Αρ. 151 / 2018 (ΑΔΑ: 6Η6ΓΩ1Ρ-205) 

  Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

         (Eισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/17252/19-3-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με 

αριθμ.πρωτ. 16/17252/19-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 68754 για το έργο: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»  

 

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 51,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 52,00% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 53,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 55,00% 

και ποσό προσφοράς 76.695,86 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 52,45%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 56.490,56 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 10.168,30 

Σύνολο Ι : 66.658,86 

Απρόβλεπτα 15% : 9.998,83 

Αναθεώρηση : 38,17 

Σύνολο ΙΙ : 76.695,86 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 68754 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  13/03/2018, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 45/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Πέρο Γεώργιο,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.– ως πρόεδρο 

Παπαδοπούλου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος 

Παροικάκη Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. – ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 200.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

αύξοντα αριθμό  68754. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/26-01-2018 (786ΤΩ1Ρ-9ΨΒ)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/8735/09-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΛΣΩ1Ρ-ΨΑΚ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002650193 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε 
64545 05/03/2018   10:19:52 

2 
VAST-MAKE I.K.E 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
63158 07/03/2018  13:45:34 

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 65790 07/03/2018  23:00:45 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 62750 08/03/2018  00:49:59 

5 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 65784 08/03/2018  08:46:34 

6 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 
65811 08/03/2018  09:38:52 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65478 08/03/2018  10:33:58 

8 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 63985 08/03/2018  10:54:44 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 65790 52,45 % 

2 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε 
64545 48,30 % 

3 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65478 46,00 % 

4 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 65784 43,70 % 

5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 62750 41,26 % 

6 
VAST-MAKE I.K.E 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
63158 37,19 % 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 63985 35,68 % 

8 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε δ.τ 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 
65811 30,22 % 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας 

τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: V/6720/14-03-2018, V/6721/14-03-2018, 

V/6722/14-03-2018, V/6723/14-03-2018, V/6717/14-03-2018, V/6719/14-03-2018, V/6724/14-03-

2018, V/6716/14-03-2018. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ με μέση προσφερόμενη έκπτωση 52,45% και προσφερόμενη τιμή 76.695,86€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ» να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του 

Διαγωνισμού. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 



   

 577 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 124/2018 (Α.Δ.Α.:7ΥΙΤΩ1Ρ-ΛΘΕ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 16/17252/19-3-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)   Εγκρίνει αυτούσιο το 1o πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινή μειοδότρια την   Εταιρεία: «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ.ΑΝΔΡΕΑΣ» με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 51,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 52,00% 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ : 53,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 55,00% 

και ποσό προσφοράς 76.695,86 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 52,45%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 56.490,56 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 10.168,30 

Σύνολο Ι : 66.658,86 

Απρόβλεπτα 15% : 9.998,83 

Αναθεώρηση : 38,17 

Σύνολο ΙΙ : 76.695,86 

 

 

ΘΕΜΑ 4
ο 
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 152 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΨ87Ω1Ρ-ΣΛΖ)  

Έγκριση για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή την επίδοση της με αρ. 79/2018 απόφασης του 

Μονομελές Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) στον Ιωάννη Κατσουράκη, 

την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί πρέπει άμεσα να γίνει η 

επίδοση της απόφασης. 

(Eισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ..: 2/16382/15-3-

2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με 

αριθμ.πρωτ. 2/16382/15-3-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επίδοση της με αριθμό 79/2018 

απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) στον Ιωάννη 

Κατσουράκη, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην ΑΛΦΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ανάθεση της επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή.  

Κατά του Ιωάννη Κατσουράκη ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2008 και με αριθμό κατάθεσης 5/8-

1-2008 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την 

αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 66/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου Δημητρίου Χαραλαμπάκη, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 79/2018 

απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία την έκαμε δεκτή.     
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Η απόφαση αυτή πρέπει να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον Ιωάννη Κατσουράκη και στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

καθόσον στις Τράπεζες αυτές ο Ιωάννης Κατσουράκης επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τους ως τρίτων 

σε βάρος του Δήμου Ρόδου, γι αυτό πρέπει να γίνει η διάθεση πίστωσης ποσού 250 ευρώ για αμοιβή 

του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου κ. Κων/νου Πούλιου, στον οποία να ανατεθεί η 

επίδοση της παραπάνω απόφασης.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου ) 

  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση 124/2018 (Α.Δ.Α.:7ΥΙΤΩ1Ρ-ΛΘΕ) με θέμα: «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης» 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας  με αριθμ.πρωτ. 2/16382/15-3-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ανάθεση  επίδοσης, στον Δικαστικό επιμελητή κ. Κωνσταντίνο Πουλιού,   της απόφασης   

με αριθμό 79/2018  στον Ιωάννη Κατσουράκη,  στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ΑΕ, στην 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καθόσον στις Τράπεζες αυτές ο Ιωάννης 

Κατσουράκης επέβαλε κατάσχεση εις χείρας τους ως τρίτων σε βάρος του Δήμου Ρόδου.   

Η διάθεση του ποσού για την αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή έγινε  με την απόφαση 

125/2018 (Α.Δ.Α. Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ) της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος των θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                

   

Διακοσταματίου Σάββας           

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Κορωναίος Ιωάννης 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

Σταυρής Μιχαήλ 

Ψυλλάκης Βασίλειος 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Χατζηλαζάρου Μαρία 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “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΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 
β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
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xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

xxxiv Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 
xxxv Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 

και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

xxxvii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

xxxviii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
xxxix Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

xl  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “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΄ ή 
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
xli Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
xlii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

xliii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xliv Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 

της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 

παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xlv Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xlvi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xlvii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

και άλλες διατάξεις”. 

xlviii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xlix Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε 

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
l Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

li Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
liii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
liv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), 

η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

lv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  

lvi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

lvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lviii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 

της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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lix . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
lx Άρθρο 73 παρ. 5. 

lxi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
lxii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

lxiii Πρβλ άρθρο 48. 

lxiv  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

lxv Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 

2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
lxvi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

lxvii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

lxviii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
lxix Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

lxx Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

lxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε 
έτη. 

lxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

lxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες 
για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

lxxiv Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά 
στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 

έντυπα ΤΕΥΔ. 

lxxv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

lxxvi Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

lxxvii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

lxxviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
lxxix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

lxxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

lxxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  

 
lxxxiii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
lxxxiv Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
lxxxv Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
lxxxvi Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
lxxxviiΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
lxxxviii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “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΄ ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
lxxxix Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
xc Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
xci Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xcii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 

β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xciii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xciv Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xcv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xcvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 

ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 
xcvii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xcviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xcix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
c Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
ci Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
cii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
ciii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
civ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
cv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
cvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
cviii Άρθρο 73 παρ. 5. 
cix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
cx Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
cxi Πρβλ άρθρο 48. 
cxii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
cxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
cxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
cxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
cxvi Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
cxvii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
cxviii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
cxix Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
cxx Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
cxxi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
cxxii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “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΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
cxxiii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  
cxxiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
cxxv Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
cxxvi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 
β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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cxxvii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
cxxviii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
cxxix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
cxxx Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
cxxxi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
cxxxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxxxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxxxv Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 
73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
cxxxvi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
cxxxvii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο).  
cxxxviii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
cxxxix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
cxl Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
cxli . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
cxlii Άρθρο 73 παρ. 5. 
cxliii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 
cxliv Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
cxlv Πρβλ άρθρο 48. 
cxlvi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
cxlvii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). 
Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
cxlviii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
cxlix  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
cl  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
cli Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
clii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
cliii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
cliv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
clv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
clvi Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων 

οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά 

έντυπα ΤΕΥΔ. 
clvii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 

οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
clviii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και 
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους 

σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
clix Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
clx Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
clxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
clxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
clxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
clxiv Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
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clxv     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
clxvi  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. 

clxvii 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. 
clxviii 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.» 

clxix 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”. 
clxx  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
clxxi  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'). 
clxxii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
clxxiii   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. 

clxxiv  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. 

clxxv  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. 
clxxvi Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
clxxvii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
clxxviii 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).  
clxxix 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. 
       clxxx  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και 

άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      clxxxi  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      clxxxii  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      clxxxiii  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
clxxxiv  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
clxxxv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
clxxxvi 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. clxxxvii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 
μετοχών των Α.Ε. 

2. clxxxviii 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. 

clxxxix 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. 
cxc Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cxci  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.). 
cxcii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
cxciii  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”. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


   

 585 

                                                                                                                                                           
cxciv  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). 
cxcv 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.  
cxcvi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
cxcvii 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). 
cxcviii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cxcix  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 ). 
cc  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). 
cci Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
ccii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cciii 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. 
cciv 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). 
ccv  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. 
ccvi 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). 

ccvii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
ccviii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
ccix 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. 
ccx 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. 
ccxi  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
ccxii 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). 
ccxiii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
ccxiv  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). 
ccxv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ccxvi 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. 

 
ccxvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

ccxviii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
ccxix  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.  
ccxx  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  
ccxxi  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
ccxxii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
ccxxiii  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”).  
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ccxxiv  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). 

ccxxv 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. 
ccxxvi 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.  
ccxxviiΠροαιρετική 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). 
ccxxviii  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
ccxxix 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. 
ccxxx  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. 
ccxxxi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
ccxxxii  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. 
ccxxxiii  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. 
ccxxxiv  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."  
ccxxxv  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. 

ccxxxvi 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.) 
ccxxxvii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
ccxxxviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
ccxxxix  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
ccxl  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
ccxli  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.  
ccxlii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
ccxliii  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. 
ccxliv  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 
ccxlv  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
ccxlvi Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
ccxlvii  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». 

ccxlviii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ccxlix Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
ccl 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.) 
ccli 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, 
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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.  
cclii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
ccliii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
ccliv  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. 
cclv 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. 
cclvi 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. 
cclvii 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.» 
cclviii 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”. 

cclix  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cclx  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'). 
cclxi  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cclxii   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. 

cclxiii  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. 
cclxiv  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. 
cclxv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cclxvi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cclxvii 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).  

cclxviii 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. 
cclxix Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 
15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
cclxx Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
cclxxi Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
cclxxii Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cclxxiii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cclxxiv Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
cclxxv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cclxxvi 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. cclxxvii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 

μετοχών των Α.Ε. 

4. cclxxviii 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. 

cclxxix 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. 

cclxxx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cclxxxi  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.). 
cclxxxii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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cclxxxiii  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”. 
cclxxxiv  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). 
cclxxxv 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.  
cclxxxvi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cclxxxvii 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). 
cclxxxviii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cclxxxix  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 ). 
ccxc  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). 
ccxci Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
ccxcii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
ccxciii 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. 
ccxciv 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). 

ccxcv  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. 
ccxcvi 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). 
ccxcvii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
ccxcviii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
ccxcix 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. 

ccc 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. 
ccci  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cccii 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). 
ccciii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
ccciv  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). 

cccv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cccvi 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. 
cccvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

cccviii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
cccix  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. 
cccx 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. 
cccxi  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.  
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cccxii  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  
cccxiii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cccxiv  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους 

δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cccxv  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”).  
cccxvi  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). 
cccxvii 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. 

cccxviii 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.  

cccxixΠροαιρετική 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). 

cccxx  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
cccxxi  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). 
cccxxii 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. 
cccxxiii  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. 
cccxxiv  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cccxxv  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. 
cccxxvi  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. 
cccxxvii  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."  
cccxxviii  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. 
cccxxix 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.) 
cccxxx  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cccxxxi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cccxxxii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cccxxxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cccxxxiv  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.  
cccxxxv Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cccxxxvi 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. 
cccxxxvii  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. 
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cccxxxviii  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 
cccxxxix  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cccxl Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cccxli  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». 
cccxlii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cccxliii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cccxliv 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.) 

cccxlv 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.  
cccxlvi Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cccxlvii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
cccxlviii  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. 

cccxlixΗ περίπτωση ι) συμπληρώνεται και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, εφόσον η αναθέτουσα αρχή προβλέπει υποδείγματα 
εγγράφων προς υποβολή από τους οικονομικούς φορείς, π.χ εγγυητικών επιστολών. 

cccl 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. 

cccli 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.» 

ccclii 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”. 

cccliii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

cccliv  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'). 

ccclv  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
ccclvi   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. 

ccclvii  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. 

ccclviii  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. 

ccclix Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
ccclx Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
ccclxi 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 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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άρθρου 4.2 περ. ε).  

ccclxii 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. 

ccclxiii Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και 
άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
ccclxiv Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
ccclxv Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
ccclxvi Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
ccclxvii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
ccclxviii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ccclxixΤίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
ccclxx 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. 

5. ccclxxi Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

6. ccclxxii 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. 

ccclxxiii 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. 

ccclxxiv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ccclxxv  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.). 
ccclxxvi   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
ccclxxvii  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”. 

ccclxxviii  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). 

ccclxxix 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.  

ccclxxx Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ccclxxxi 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). 
ccclxxxii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccclxxxiii  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 ). 
ccclxxxiv  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). 
ccclxxxv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
ccclxxxvi Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
ccclxxxvii 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. 

ccclxxxviii 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). 

ccclxxxix  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. 

cccxc 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). 

cccxci Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cccxcii Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cccxciii 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 
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προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. 
β της παρούσας. 

cccxciv 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. 

cccxcv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cccxcvi 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). 
cccxcvii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 

πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cccxcviii  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). 

cccxcix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cd 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. 

cdi Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
cdii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

cdiii  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. 

cdiv 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. 

cdv  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.  

cdvi  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  

cdvii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cdviii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cdix  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”).  

cdx  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). 

cdxi 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. 

cdxii 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.  

cdxiiiΠροαιρετική 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). 

cdxiv  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

cdxv  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). 
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cdxvi 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. 
cdxvii  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. 
cdxviii Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cdxix  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. 
cdxx  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. 

cdxxi  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."  

cdxxii  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. 

cdxxiii 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.) 

cdxxiv  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cdxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cdxxvi  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cdxxvii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cdxxviii  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.  

cdxxix Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cdxxx 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. 

cdxxxi  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. 
cdxxxii  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 
cdxxxiii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cdxxxiv Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
cdxxxv  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». 

cdxxxvi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

cdxxxvii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cdxxxviii 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.) 

cdxxxix 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.  

cdxl  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cdxli

  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει να 
αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των 
υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
cdxlii

  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
cdxliii Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα 
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διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη για 
δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
cdxliv Όταν 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”.  
cdxlv  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cdxlvi  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
cdxlvii  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
cdxlviii  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του 
άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της 
παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
cdxlix  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : 
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' 
Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
cdl Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση 
“καθώς και”. 
cdli  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας και 
ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, 
προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
cdlii Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 
του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
cdliii 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. 
cdliv  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
cdlv  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cdlvi  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς 
και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 
αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
cdlvii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cdlviii 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. 
A) cdlix 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. 
cdlx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cdlxi  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. " 
cdlxii 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 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
cdlxiii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cdlxiv 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). 
cdlxv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cdlxvi  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 ). 
cdlxvii  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). 
cdlxviii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες.  
cdlxix 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. 
cdlxx 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). 
cdlxxi  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 
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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. 
cdlxxii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
cdlxxiii 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. 
cdlxxiv  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). 
cdlxxv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cdlxxvi  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 
cdlxxvii  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. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 
διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
cdlxxviii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 
από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
cdlxxix  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων 
έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cdlxxx  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων 
έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
cdlxxxi  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός μηνός 
). 
cdlxxxii  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."  

cdlxxxiii  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. 
cdlxxxiv Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη 
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ 
για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
cdlxxxv  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». 
cdlxxxvi  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
cdlxxxvii  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cdlxxxviii  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cdlxxxix Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cdxc     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
cdxci  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. 

cdxcii 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. 

cdxciii 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. 

cdxciv 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.» 

cdxcv 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 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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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”. 

cdxcvi  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

cdxcvii  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'). 

cdxcviii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cdxcix   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. 

d  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. 

di  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. 

dii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
diii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
div 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).  

dv 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. 

dvi Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και 
άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
dvii Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
dviii Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
dix Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
dx  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dxi Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
dxii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
dxiii 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. 

7. dxiv Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

8. dxv 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. 

dxvi 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. 

dxvii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
dxviii  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.). 
dxix   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
dxx  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”. 

dxxi  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). 

dxxii 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.  

dxxiii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
dxxiv 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). 
dxxv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
dxxvi  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 ). 
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dxxvii  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). 
dxxviii Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
dxxix Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
dxxx 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. 

dxxxi 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). 

dxxxii  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. 

dxxxiiiΤα 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). 

dxxxiv Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
dxxxv  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
dxxxvi 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. 

dxxxvii 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. 

dxxxviii  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
dxxxix 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). 
dxl Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ.  
dxli  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). 

dxlii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
dxliii 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. 

dxliv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dxlv Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

dxlvi  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. 

dxlvii  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.  

dxlviii  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  

dxlix  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
dl  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
dli  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”).  

dlii  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). 

dliii 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 
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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. 

dliv 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.  

dlvΠροαιρετική 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). 

dlvi  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

dlvii  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). 

dlviii 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. 

dlix  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. 
dlx  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dlxi  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. 
dlxii  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. 

dlxiii  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."  

dlxiv  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. 

dlxv 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.) 

dlxvi  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dlxvii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dlxviii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dlxix  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dlxx  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.  

dlxxi Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dlxxii 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. 

dlxxiii  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. 
dlxxiv  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 
dlxxv  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dlxxvi Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
dlxxvii  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». 

dlxxviii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
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dlxxix Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dlxxx 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.) 

dlxxxi 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.  


