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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 20/ 24-4-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη  24
η
  Απριλίου 2018 

και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

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

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/24073/20-4-2018, 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 πέντε  

(5) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Παρασκευά Δημήτριο, 2. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 3. Σαρικά Γεώργιο, 4. 

Τσίκκη Δημήτριο, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Κορωναίο Ιωάννη (δικ/νος) ο οποίος αντικαθίσταται από το 1
ο
 αναπληρωματικό 

μέλος της πλειοψηφίας κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  2. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), ο οποίος 

αντικαθίσταται από το 2
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Σαρικά Γεώργιο, 3. Μουτάφη 

Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος),  ο οποίος αντικαθίσταται από το 3
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 

κ. Τσίκκη Δημήτριο, 4.  Σταυρή Μιχαήλ  (δικ/νος), ο οποίος αντικαθίσταται από το 4
ο
 

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κα Χατζηλαζάρου Μαρία, 5. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 6. 

Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 7. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο 

(δικ/νος), 8.Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

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

Τριανταφυλλιάς, των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης κα Παπαγεωργίου Μαρία  

και της κ. Καρτάνου Παρασκευής και του κ. Ανθούλα Κυριάκου Προϊσταμένου Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, 

 

ΘΕΜΑ                                                                      Aπόφ. Αρ. 210/ 2018 (ΑΔΑ: 608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) 

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία  σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής 

Επιτροπής. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη (10) δέκα κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική 

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

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

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

ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

 

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Δ.Ε. Ρόδου από ιδιώτη, 

του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/24158/23-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου 

 

2. Παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2-5-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 3-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 

1014/3-3-2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/24156/23-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης. 

 

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)». 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αρ. πρωτ.: 2/24402/23-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου. 

 

4. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της  «φύλαξης της κοιλάδας των 

Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24589/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου. 

 

5.  Έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. 

Λινδίων». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24587/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου. 

 

6. Ανάκληση της με αρ. 209/2018 (ΑΔΑ:Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με θέμα έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων και τευχών δημοπράτησης 

για την διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» και εκ νέου έγκριση μελέτης και 

κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24537/24-4-

2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον λόγω του ότι έγινε  λάθους στο μαθηματικό τύπο 

ανάδειξης του πλειοδότη και ο διαγωνισμός πρέπει να διεξαχθεί άμεσα.  

 

7. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για  την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου 

Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας 

σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24640/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του 

διαγωνισμού. 



 

8. Έγκριση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του 

Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» καθώς και 

έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/24624/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του 

διαγωνισμού. 

 

9. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία 

υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – 

Κύπρου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/24624/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του 

διαγωνισμού. 

10. Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/24584/24-4-2018) 

Το θέμα αυτό θεωρείται επείγον διότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του 

διαγωνισμού γιατί αφορά την ασφάλεια των πολιτών. 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω δέκα (10) κατεπειγόντων θεμάτων στην 20

η
 τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από 

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα λάβει 

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 

1. Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Δ.Ε. Ρόδου από ιδιώτη, 

του Δήμου Ρόδου». 

2. Παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2-5-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 3-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 

1014/3-3-2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

3. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)». 

4. Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου 

συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της  «φύλαξης της κοιλάδας των 

Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 



5.  Έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. 

Λινδίων». 

6. Ανάκληση της με αρ. 209/2018 (ΑΔΑ:Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με θέμα έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων και τευχών δημοπράτησης 

για την διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» και εκ νέου έγκριση μελέτης και 

κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου. 

7. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για  την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου 

Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας 

σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου». 

8. Έγκριση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του 

Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» καθώς και 

έγκριση διάθεσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης. 

9. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία 

υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – 

Κύπρου». 

10. Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ. 

 

 

ΘΕΜΑ 1o                                                                       Aπόφ. Αρ. 211 / 2018 (ΑΔΑ: 6Φ77Ω1Ρ-ΒΜΕ)  

Έγκριση για την ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων  οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/23955/20-4-2018 

 

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

αριθμ.πρωτ.2/23995/20-4-2018, η οποία έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: «  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων ανατροπών και 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 ανατροπών και αναλήψεων 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 Δαπάνες 20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων  χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

-1.020.730,00 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Δαπάνες 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων , επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων , για την πληρωμή 

ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση Δημοτικού 

φωτισμού τοποθέτηση τεσσάρων 

φωτιστικών ΦΣ σε νέους στύλους και 

έναν ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο  με αριθ. 

552511771 στην ΔΕ Αταβύρου και στην 

ΤΚ Μονολίθου 

 

4.872,29 

2 Έργο 30-7333.0008 

Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων από 

κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της 

Ρόδου 

 

150.000,00 

3 Προμήθεια 40-6673.0001 
Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών υλικών 

(Η/Υ εκτυπωτές ) του Δήμου Ρόδου 
347,20 

4 Προμήθεια 10-7133.0001 
Έπιπλα ( έπιπλα γραφείου παντός  είδους) 

κουρτίνες σκιάσης και περσίδες 

 

3.000,00 

5 Προμήθεια 20-6662.0001.0001 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 74.000,00 

6 Προμήθεια 20-6662.0001.0002 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 74.000,00 

7 Προμήθεια 20-6662.0001.0003 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
74.000,00 

8 Προμήθεια 20-6662.0001.0004 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ – 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
74.000,00 

9 Προμήθεια 20-6662.0001.0005 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 74.000,00 

10 Προμήθεια 20-6662.0001.0006 Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 74.000,00 

11 Προμήθεια 20-6662.0001.0007 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
74.000,00 

12 Προμήθεια 20-6662.0001.0008 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ 
74.000,00 

13 Προμήθεια 35-6672.0003 

Προμήθεια αναλώσιμων για 

βενζινοκίνητα εργαλεία (αλυσοπρίονα, 

χορτοκοπτικά , Θαμνοκοπτικά ) 

 

10.000,00 

14 Προμήθεια 30-6662.0010.0001 Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. Ρόδου 
 

24.000,00 

15 Παροχή 20-6142.0001 

Παροχή υπηρεσιών για τη τεχνική και 

συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου 

Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής 

διαχείρισης, παρακολούθησης υλοποίησης 

και ολοκλήρωσης του έργου INTERREG 

MED BLUE ISLANDS 

 

 

12.600,00 

16 Παροχή 00-6431.0007 

Παροχή  υπηρεσιών για την υλοποίηση 

των δράσεων ενημέρωσης και προβολής 

του έργου INTERREG MED BLUE 

ISLANDS 

 

9.000,00 



17 προμήθεια 70-7135-0008 
Προμήθεια ειδών και υλικών πυρόσβεσης 

και πυροπροστασίας 
3.000,00 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και του 

προϊσταμένου λογιστηρίου κου Καράμπη Ηλία) 

  

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/23955/20-4-2018    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις παρακάτω ανατροπές ανάληψης δαπανών καθώς και  τις διαθέσεις πίστωσης έτους 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: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 Δαπάνες 20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 

φωτισμό οδών , πλατειών και 

κοινόχρηστων  χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

 

-1.020.730,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Δαπάνες 20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων , 

επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων, για την πληρωμή 

ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση 

Δημοτικού φωτισμού τοποθέτηση 

τεσσάρων φωτιστικών ΦΣ σε 

νέους στύλους και έναν ΦΣ σε 

υφιστάμενο στύλο  με αριθ. 

552511771 στην ΔΕ Αταβύρου και 

στην ΤΚ Μονολίθου 

 

4.872,29 

2 Έργο 30-7333.0008 

Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων 

από κυβόλιθους στο κέντρο της 

πόλης της Ρόδου 

 

150.000,00 

3 Προμήθεια 40-6673.0001 

Ανταλλακτικά Η/Υ και συναφών 

υλικών (Η/Υ εκτυπωτές) του 

Δήμου Ρόδου 

347,20 

4 Προμήθεια 10-7133.0001 

Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντός  

είδους) κουρτίνες σκιάσης και 

περσίδες 

 

3.000,00 



5 Προμήθεια 20-6662.0001.0001 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 
74.000,00 

6 Προμήθεια 20-6662.0001.0002 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
74.000,00 

7 Προμήθεια 20-6662.0001.0003 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
74.000,00 

8 Προμήθεια 20-6662.0001.0004 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ – ΚΑΜΕΙΡΟΥ 
74.000,00 

9 Προμήθεια 20-6662.0001.0005 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
74.000,00 

10 Προμήθεια 20-6662.0001.0006 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
74.000,00 

11 Προμήθεια 20-6662.0001.0007 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
74.000,00 

12 Προμήθεια 20-6662.0001.0008 
Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ 
74.000,00 

13 Προμήθεια 35-6672.0003 

Προμήθεια αναλώσιμων για 

βενζινοκίνητα εργαλεία 

(αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, 

Θαμνοκοπτικά) 

 

10.000,00 

14 Προμήθεια 30-6662.0010.0001 
Αδρανή υλικά λατομείου Δ.Ε. 

Ρόδου 

 

24.000,00 

15 Παροχή 20-6142.0001 

Παροχή υπηρεσιών για τη τεχνική 

και συμβουλευτική υποστήριξη 

του Δήμου Ρόδου για την 

διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 

, παρακολούθησης υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου 

INTERREG MED BLUE 

ISLANDS 

 

 

12.600,00 

16 Παροχή 00-6431.0007 

Παροχή  υπηρεσιών για την 

υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής του 

έργου INTERREG MED BLUE 

ISLANDS 

 

9.000,00 

17 προμήθεια 70-7135-0008 
Προμήθεια ειδών και υλικών 

πυρόσβεσης και πυροπροστασίας 
3.000,00 

 

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 2o                                                                     Aπόφ. Αρ. 212 / 2018 (ΑΔΑ: 7Θ79Ω1Ρ-5Ρ5)  

 Έγκριση για την ψήφιση αναλήψεων υποχρεώσεων πολυετών δαπανών οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/23948/20-4-2018) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/23948/20-4-2018 η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης πολυετών 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 πολυετών 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 Παροχή 35-6142.0001 

Παροχή υπηρεσιών για την 

συμβουλευτική υποστήριξη του 

Δήμου Ρόδου για τη διασφάλιση 

της ορθής διαχείρισης , 

παρακολούθησης , υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA 

15.000,00 /2018 

3.000,00/2019 

2 Παροχή 00-6431.0008 

Παροχή υπηρεσιών για την 

υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής , 

διοργάνωση τεχνικών 

συναντήσεων και ημερίδων του 

έργου ACUA 

 

5.350,00/2018 

1.000,00/2019 

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

Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/23948/20-4-2018 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τις διαθέσεις πιστώσεων πολυετών δαπανών, που δεσμεύουν τις επιμέρους πιστώσεις 

στους σχετικούς Κ.Α. οι οποίες επιπροσθέτως έχουν ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016, ως ακολούθως: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 Παροχή 35-6142.0001 

Παροχή υπηρεσιών για την 

συμβουλευτική υποστήριξη του 

Δήμου Ρόδου για τη διασφάλιση 

της ορθής διαχείρισης, 

παρακολούθησης , υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA 

15.000,00 /2018 

3.000,00/2019 

2 Παροχή 00-6431.0008 

Παροχή υπηρεσιών για την 

υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής, 

διοργάνωση τεχνικών 

συναντήσεων και ημερίδων του 

έργου ACUA 

 

5.350,00/2018 

1.000,00/2019 

 



Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 3o                                                                    Aπόφ. Αρ. 213 / 2018 (ΑΔΑ: 6ΞΨΡΩ1Ρ-ΒΧΡ)  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 

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

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24005/20-4-2018) 

 

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

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/24005/20-4-2018 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 ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 

 

1. Κ.Α. 10-6022.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α. 15-7411.0001 και τίτλο «Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για την κατασκευή νέου ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ 13 στην περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

3. Κ.Α. 35-6672.0004 και τίτλο «Εξαρτήματα & αναλώσιμα κλαδοθρυμματιστή» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

4. Κ.Α. 70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων 2018-2019» 

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

αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των 

λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 28.519,72 €, κατά 55.000 € με μεταφορά 

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

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 



ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-

2011, τεύχος Β’ ).  

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

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

Τεχνολογιών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, κατά 4.210,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

 

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 3.586.759,80 €, κατά 

1.020.730,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.020.730,00€ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, κατά 1.000 με 

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

2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 2.000 με 

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

3. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού δαπάνης 

529.367,52 €, κατά  782.100,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 1.000 με 

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

5. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 153.701,56 €, κατά  234.630,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.020.730,00€  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται  

κατά 225.510,00 € και το τελικό αποθεματικό είναι 1.720.648,64 € 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 197.879.542,42 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.720.648,64 

 

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

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

 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/24660/24-4-

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



Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 2/24005/20-4-

2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» 

ως εξής:  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν  2/24005/20-04-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πίστωσης 

 

1. Κ.Α 10-6673.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 15-6236.0001 και τίτλο «Εκμίσθωση χημικών τουαλετών (τελεσίδικη δικαστική απόφαση)» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.955,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 70-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας 

Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Δημάρχου 

4. Κ.Α 70-6264.0010 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών και μηχανημάτων έργου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων. 

 

Αύξηση πίστωσης 

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 7.975,00 € κατά 3.207,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

 

 

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 3.586.759,80 €, κατά 

2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

(Λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση πίστωσης θα είναι: 1022.730,00 = 

1020.730,00 + 2.000,00). 

 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-6279.0002 και τίτλο «Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου 

2. Κ.Α 20-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου Υποστήριξης του 

Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με 

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

 



ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/24005/20-04-2018 εισήγησης, μειώνεται κατά 615.472,47               

€ και το τελικό αποθεματικό είναι 1.330.686,17€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.504,89 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.686,17 

 
(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: 

 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 66,54 €, 

κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. λογιστηρίου. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας            

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 2/24005/20-04-2018, 2/24660/24-04-2018 εισηγήσεις,              

μειώνεται κατά 615.824,48€ και το τελικό αποθεματικό είναι  1.330.334,16 €. 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.856,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.334,16 

 

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.: 2/24005/20-4-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24660/24-4-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

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

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή 

1. Κ.Α. 10-6022.0004 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό Αορίστου Χρόνου της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α. 15-7411.0001 και τίτλο «Ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για την κατασκευή νέου 

ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ 13 στην περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας 

Ρόδου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

3. Κ.Α. 35-6672.0004 και τίτλο «Εξαρτήματα & αναλώσιμα κλαδοθρυμματιστή» προϋπολογισμού 

δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

4. Κ.Α. 70-6264.0003 και τίτλο «Επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων 2018-2019» 

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

αίτημα της Δ/νσης τροχαίου υλικού. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6126.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και 

των λοιπών παροχών σε αιρετούς» προϋπολογισμού δαπάνης 28.519,72 €, κατά 55.000 € με 

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

2. Κ.Α. 00-6715.0003 και τίτλο «Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού 

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000.000,00 €, κατά 100.000 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-

2011, τεύχος Β’ ).  

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

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

Νέων Τεχνολογιών» προϋπολογισμού δαπάνης 5.790,00 €, κατά 4.210,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

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

 

 

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 3.586.759,80 €, 

κατά 1.020.730,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 1.020.730,00€ 

 

 

 

 



Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6012.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000 €, κατά 

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

2. Κ.Α 20-6022.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 37.000 €, κατά 

2.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-6041.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 529.367,52 €, κατά  782.100,00 €,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α 20-6042.0001 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 €, κατά 

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

5. Κ.Α 20-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 153.701,56 €, κατά  234.630,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 1.020.730,00€  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α 10-6673.0002 και τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 €  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α 15-6236.0001 και τίτλο «Εκμίσθωση χημικών τουαλετών (τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 3.955,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 70-6142.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας 

Αγοράς» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα του τμ. Δημάρχου 

4. Κ.Α 70-6264.0010 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών και μηχανημάτων 

έργου» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων. 

 

Αύξηση πίστωσης 

 

1. Κ.Α 15-6011.0002 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 7.975,00 € κατά 3.207,47 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

 

 

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 3.586.759,80 €, 



κατά 2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. (Λαμβάνοντας υπόψη και την αρχική εισήγηση, η συνολική μείωση πίστωσης θα 

είναι: 1022.730,00 = 1020.730,00 + 2.000,00). 

 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6279.0002 και τίτλο «Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α 20-6142.0002 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου Υποστήριξης του 

Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων 

και εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000 €, 

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

 

ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00 € 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 40-8111.0001 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» προϋπολογισμού δαπάνης 66,54 

€, κατά 352,01 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

λογιστηρίου. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.946.158,64 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 615.824,48€ και το τελικό αποθεματικό είναι  1.330.334,16 € 

 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.269.856,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.330.334,16 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4o                                                                    Aπόφ. Αρ. 214 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΖΓΩ1Ρ-Ρ27)  

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2019-2021 του 

υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» 

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

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24008./20-4-2018) 

 

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

αριθμ.πρωτ.2/24008/20-4-2018, η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: «  Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 

του υποτομέα S1313 “Τοπική Αυτοδιοίκηση» 



 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 2/21112/ΔΠΔΣ/09.03.2018 Εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, εκδόθηκε το υπ’ αρ. οικ. 10394/04.04.2018 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο οι 

δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών οφείλουν να υποβάλουν άμεσα τους πίνακες μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Διεύθυνση 

Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, προκειμένου να καταρτιστεί το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου 

Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2019-2022. 

Στους εν λόγω πίνακες, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση»,  καλούνται να αποτυπώσουν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων 

ετών, ήτοι 2016 & 2017, τις εκτιμήσεις για το τρέχον έτος 2018, καθώς και τις προβλέψεις τους 

αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών 

στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2019-2022.  

Στο  έγγραφο δίνονται  οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων 2018-2022, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και εξόδων.  

Επισημαίνεται  ότι, τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν είναι 

δεσμευτικά για τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών, 

ωστόσο είναι σημαντικό, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές, 

μέσω ελέγχου που θα υλοποιήσουν βάση των απολογιστικών στοιχείων των δύο προηγούμενων ετών 

(2016 & 2017). 

Η  αποστολή των εν λόγω πινάκων θα πραγματοποιηθεί μετά από την έγκρισή τους από το 

δημοτικό ή το διοικητικό συμβούλιο με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε 

φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpds@ypes.gr. 

Επισυνάπτονται και οι σχετικοί Πίνακες του Παραρτήματος της Εγκυκλίου, όπως 

προσδιορίστηκαν από το ΥΠ.ΕΣ. και παρακαλούμε για την προέγκριση τους και την διαβίβαση τους στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική τους  έγκριση. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

  

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/24008/20-4-2018    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Προεγκρίνει και διαβιβάζει με θετική εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο και θα 

αποφασίσει λόγω αρμοδιότητας, την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S 1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο συντάχθηκε 

σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία που αναφέρεται στο υπ΄αρ. 10394/4-4-2018 έγγραφο του 

ΥΠ.ΕΣ.  και  έχει ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karagilanis.gr/files/eggr_2_21112_18_dpds.pdf
http://www.karagilanis.gr/files/eggr10394_18_ypes.pdf
mailto:mpds@ypes.gr
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3_%CE%9C%CE%A0%CE%94%CE%A3_1.xlsx


 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΑΦΜ: 997561152                            

Όνομα Υπευθύνου : Καλογήρου Παρασκευή                 

Ηλεκρονικό Ταχυδρομείο: Oikonomiki@rhodes.gr         

Τηλέφωνο επικοινωνίας   2241044352 - 2241044364         

   σε ευρώ       

  2016 2017 Εγκεκριμένος Π/Υ 

2018 

Εκτιμήσεις 2018 2019 2020 2021 2022 

 ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 88.425.889,88 90.902.029,93 103.600.198,75 89.927.626,83 92.585.996,05 94.988.692,98 95.740.774,65 96.461.572,69 

          

1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 37.919.669,20 35.821.846,85 34.771.832,70 34.771.832,70 39.855.211,43 41.608.255,81 41.628.509,61 41.628.509,61 

2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από 

ΕΣΠΑ) 

4.793.870,50 3.262.766,33 4.861.957,95 4.795.000,00 4.810.000,00 4.830.000,00 4.850.000,00 4.860.000,00 

3 Τόκοι 294.807,55 308.369,52 300.000,00 300.000,00 305.000,00 310.000,00 315.000,00 320.000,00 

4 Έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 6.507,69 93.301,57 1.314.004,08 650.000,00 550.000,00 450.000,00 400.000,00 300.000,00 

5 Λοιπά Έσοδα 33.252.226,90 39.225.289,00 44.873.730,67 35.454.871,29 35.915.784,62 36.490.437,17 37.147.265,04 37.853.063,08 

 α) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 16.961.862,84 18.170.399,61 18.397.471,29 18.397.471,29 18.636.638,42 18.934.824,63 19.275.651,47 19.641.888,85 

 β) Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα, παροχή υπηρεσιών 8.819.713,09 8.810.225,26 7.568.355,58 7.568.355,58 7.666.744,20 7.789.412,11 7.929.621,53 8.080.284,34 

 γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων( Λοιπά έσοδα για Περιφέρειες) και 

επιστροφές χρημάτων 

4.114.794,61 5.903.390,62 15.322.250,00 5.903.390,62 5.980.134,70 6.075.816,85 6.185.181,56 6.302.700,01 

 δ) Έσοδα ΠΟΕ 3.355.856,36 6.341.273,51 3.585.653,80 3.585.653,80 3.632.267,30 3.690.383,58 3.756.810,48 3.828.189,88 

6 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων 11.154.698,16 11.027.049,84 14.549.800,00 11.027.049,84 11.150.000,00 11.300.000,00 11.400.000,00 11.500.000,00 

7 Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων 1.004.109,88 1.163.406,82 2.928.873,35 2.928.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

 ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7) 76.797.095,17 78.281.048,32 120.435.008,53 83.951.654,62 81.699.402,34 82.473.863,54 83.132.726,78 83.960.855,87 

          

1 Αμοιβές προσωπικού 25.511.425,68 25.373.808,83 26.216.266,04 26.200.000,00 26.300.000,00 26.350.000,00 26.400.000,00 26.450.000,00 

2 Κοινωνικές Παροχές 10.873.513,21 10.986.696,62 10.821.459,04 10.986.696,62 10.986.696,62 10.986.696,62 10.986.696,62 10.986.696,62 



3 Τόκοι 981.372,28 846.696,11 759.500,00 723.263,00 686.247,00 646.771,00 604.669,00 559.767,00 

4 Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων 5.720.503,66 5.075.980,20 23.642.456,89 5.720.000,00 5.800.000,00 5.850.000,00 5.900.000,00 6.000.000,00 

5 Λοιπές δαπάνες 22.795.455,77 23.412.176,89 41.329.653,21 26.365.772,16 26.776.458,72 27.340.395,92 27.841.361,16 28.464.392,25 

 α) Πληρωμές ΠΟΕ 3.915.795,40 1.226.956,24 6.612.127,00 4.000.000,00 4.200.000,00 4.500.000,00 4.700.000,00 5.000.000,00 

 β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.744.227,91 4.827.586,79 7.325.640,00 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 

 γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 14.135.432,46 17.357.633,86 27.391.886,21 17.515.772,16 17.726.458,72 17.990.395,92 18.291.361,16 18.614.392,25 

 Δαπάνες Αιρετών 499.126,44 525.654,47 557.940,04 557.000,00 560.000,00 565.000,00 570.000,00 575.000,00 

 Αμοιβές τρίτων 63.629,76 132.839,04 646.690,00 133.901,75 135.642,48 137.812,75 140.293,38 142.958,96 

 Παροχές τρίτων 9.976.623,17 12.155.924,16 16.451.214,09 12.253.171,55 12.412.462,78 12.611.062,19 12.838.061,31 13.081.984,47 

 Φόροι-Τέλη 381.310,73 879.223,93 1.204.500,00 879.223,93 879.223,93 879.223,93 879.223,93 879.223,93 

 Λοιπά γενικά έξοδα 1.166.655,86 1.034.583,42 4.647.492,08 1.042.860,09 1.056.417,27 1.073.319,94 1.092.639,70 1.113.399,86 

 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.949.422,29 2.525.749,75 3.534.050,00 2.545.955,75 2.579.053,17 2.620.318,02 2.667.483,75 2.718.165,94 

 Λοιπά έξοδα 98.664,21 103.659,09 350.000,00 103.659,09 103.659,09 103.659,09 103.659,09 103.659,09 

6 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 10.914.824,57 11.533.061,49 14.736.800,00 11.027.049,84 11.150.000,00 11.300.000,00 11.400.000,00 11.500.000,00 

7 Δαπάνη για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του 
προγράμματος 

0,00 1.052.628,18 2.928.873,35 2.928.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια 

δανείων κτλ) 

4.744.085,88 5.686.423,69 4.915.190,22 4.915.000,00 4.952.000,00 4.992.000,00 5.035.000,00 5.080.000,00 

 Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα(+) (Α-Β) 11.628.794,71 12.620.981,61 -16.834.809,78 5.975.972,21 10.886.593,71 12.514.829,44 12.608.047,87 12.500.716,82 

 Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής 

Κυβέρνησης 

2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γ ενικής 
Κυβέρνησης στην αρχη του έτους”” 

7.852.752,00 5.578.639,00  6.459.560,00 6.200.000,00 5.900.000,00 5.600.000,00 5.300.000,00 

 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γ ενικής 

Κυβέρνησης στο τέλος του έτους 

5.578.639,00 6.459.560,00  6.200.000,00 5.900.000,00 5.600.000,00 5.300.000,00 5.000.000,00 

 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτόρ Γενικής 
Κυβέρνησης (2-1) 

-2.274.113,00 880.921,00  -259.560,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 

 ” Τα ΝΠΙΔ που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση ΔΕΝ συμπληρώνουν τα στοιχεία για τις Απλήρωτες Υποχρεώσεις)     

 ”” Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του προηγούμενου έτους     



 Καταπτώσεις εγγυήσεων για δάνεια των φορέων ή Αναλήψεις υποχρεώσεων από το Ε.Δ.       

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΆ ESA 95         

          

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         

  31/12/2016 31/12/2017  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

 1. Διαθέσιμα (α+β+γ) 30.730.355,00 39.868.566,00  45.355.000,00 46.505.000,00 47.505.000,00 48.505.000,00 49.505.000,00 

 α) Ταμείο (μετρητάκαι επιταγές) 2.964,00 7.567,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

 β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 526.410,00 457.485,00  450.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

 γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 30.200.981,00 39.403.514,00  44.900.000,00 46.000.000,00 47.000.000,00 48.000.000,00 49.000.000,00 

 Διαθέσιμα που προέρχονται από ανεκτέλεστα έργα ΠΔΕ (πληροφοριακό στοιχείο   Δεν συμπληρώνεται Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν 
συμπληρώνεται 

Δεν συμπληρώνεται Δεν 
συμπληρώνεται 

 2. Χρεόγραφα (α+β+γ) 30.155.858,00 30.347.098,00  30.538.338,00 30.729.578,00 30.920.818,00 31.112.058,00 31.303.298,00 

 α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 30.155.858,00 30.347.098,00  30.538.338,00 30.729.578,00 30.920.818,00 31.112.058,00 31.303.298,00 

 3. Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 4. Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 42.477.860,00 € 38.010.565,00 €  35.281.098,00 € 32.514.615,00 € 29.708.656,00 € 26.860.595,00 € 23.967.632,00 € 

 α) Δάνεια εσωτερικού 42.477.860,00 € 38.010.565,00 €  35.281.098,00 € 32.514.615,00 € 29.708.656,00 € 26.860.595,00 € 23.967.632,00 € 

 β) Δάνεια εξωτερικού 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Εξέλιξη προσωπικού 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Δήμος Ρόδου 

ΑΦΜ 997561152 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Καλογήρου Παρασκευή 

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Oikonomiki@rhodes.gr 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22410 44352 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υπουργείο Εσωτερικών 

 

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ  

1.Προσωπικό στην αρχή του έτους (την 1η/1ου) 

2016 2017 

Αριθμός Αριθμός 

1.113 1.092 

2. Αποχωρήσεις προσωπικού 21 18 

   2.α Συνταξιοδοτήσεις 16 16 

   2.β Μετατάξεις σε φορείς εντός  Γενικής Κυβέρνησης 0 1 

   2.γ Μετατάξεις σε φορείς εκτός  Γενικής Κυβέρνησης 1 0 

   2.δ Λοιπές αποχωρήσεις (θάνατοι κλπ)  4 1 

3. Εισροές προσωπικού 0 1 

    3.α Υποχρεωτικές προσλήψεις 0 0 

    3.β Νέες προσλήψεις 0 0 

    3.γ Μετατάξεις από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 

    3.δ Μετατάξεις από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 1 

4. Προσωπικό στο τέλος του έτους (την 31η/12ου)  1.092 1.075 

Σημείωση: 

Θα συμπληρωθεί μόνο το προσωπικό που βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑΕ μισθοδοσίας 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 2016 2017 

ΙΔΟΧ των οποίων η μισθοδοσία 

καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

Αριθμός Μήνες απασχόλ. Αριθμός 
Μήνες 

απασχόλ. 

88 994 105 1.203 

Λοιποί ΙΔΟΧ 145 1362 130 1316 

ΣΥΝΟΛΟ 
233 2.356 235 2.519 
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ΘΕΜΑ 5o                                                            Aπόφ. Αρ. 215 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΟΦ0Ω1Ρ-786)  

 Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2018. 

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

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/24007/20-4-2018) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/24007/20-04-2018 

εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

 

«Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

 

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η 

οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ.  

υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου 

τριμήνου. 

 

Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας  και επισυνάπτεται σε αυτή  

 

 η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών,  

 καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

 

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, 

διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι 

δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από 

την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, 

σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε 

καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται 

εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά 

των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα 

Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και 

κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών». Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 

έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία 

καθορίζονται  τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 

επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  
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Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία δια μέσω του Προϊσταμένου των Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε  υπόψη της, 

 

 την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 930/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 81693/20-12-2017 

(ΑΔΑ: ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας για το  Α ‘ Τρίμηνο έτους 2018. 

 

 

Διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες : 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2018. 

 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2018. 

 

Πίνακας3: Στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  60.160.779,57  15.408.067,12  15.137.427,03  25,61  25,16  98,24 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  1.077.900,00  406.976,14  151.640,78  37,76  14,07  37,26 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  300.000,00  2.996,13  2.996,13  1,00  1,00  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.397.471,29  4.256.620,85  4.256.620,85  23,14  23,14  100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.075.755,58  538.690,13  538.690,13  7,61  7,61  100,00 

05 Φόροι και εισφορές  482.100,00  104.620,68  89.315,95  21,70  18,53  85,37 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  32.360.052,70  10.025.385,67  10.025.385,67  30,98  30,98  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  467.500,00  72.777,52  72.777,52  15,57  15,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  23.769.132,88  2.459.943,57  2.459.943,57  10,35  10,35  100,00 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.201.221,07  584.423,48  584.423,48  13,91  13,91  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  16.397.411,81  173.703,48  173.703,48  1,06  1,06  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.498.000,00  301.949,46  301.949,46  20,16  20,16  100,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.669.500,00  1.399.867,15  1.399.867,15  83,85  83,85  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.042.871,17  442.244,88  246.003,15  42,41  23,59  55,63 

21 Τακτικά έσοδα  766.871,17  387.299,01  218.504,72  50,50  28,49  56,42 

22 Έκτακτα έσοδα  276.000,00  54.945,87  27.498,43  19,91  9,96  50,05 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  59.839.128,01  57.590.107,95  672.432,22  96,24  1,12  1,17 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  59.839.128,01  57.590.107,95  672.432,22  96,24  1,12  1,17 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.623.207,55  2.953.147,20  2.950.839,11  20,19  20,18  99,92 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.549.800,00  2.938.147,64  2.938.147,64  20,19  20,19  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  73.407,55  14.999,56  12.691,47  20,43  17,29  84,61 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  39.868.566,49  39.868.566,49  39.868.566,49  100,00  100,00  100,00 

 118.722.077,21  61.335.211,57  199.303.685,67 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  86.434.228,51  74.248.995,90  16.442.926,59  16.043.511,19  14.454.898,77  85,90  19,02  16,72  87,91 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  26.577.916,04  26.050.579,64  7.487.607,49  7.405.061,60  6.450.318,53  98,02  28,17  24,27  86,15 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.271.466,74  867.034,65  198.452,45  198.452,45  147.725,47  68,19  15,61  11,62  74,44 

62 Παροχές τρίτων  21.631.339,74  19.795.476,58  2.661.474,56  2.563.549,42  2.541.832,04  91,51  12,30  11,75  95,50 

63 Φόροι - τέλη  2.904.500,00  2.859.500,00  2.356,22  2.356,22  2.269,42  98,45  0,08  0,08  96,32 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  6.767.188,46  1.384.646,72  62.205,26  46.112,76  28.298,37  20,46  0,92  0,42  45,49 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.348.600,00  4.345.600,00  736.048,76  736.048,76  691.048,76  99,93  16,93  15,89  93,89 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.894.118,49  2.687.893,45  327.646,78  164.794,91  132.579,58  69,02  8,41  3,40  40,46 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.484.099,04  15.958.264,86  4.966.018,12  4.926.018,12  4.460.826,60  86,34  26,87  24,13  89,83 

68 Λοιπά Έξοδα  555.000,00  300.000,00  1.116,95  1.116,95  0,00  54,05  0,20  0,00  0,00 

7 Επενδύσεις  30.347.582,81  13.378.808,87  1.025.686,27  599.679,14  416.412,13  44,09  3,38  1,37  40,60 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.118.303,10  649.835,82  105.704,05  70.804,00  1.488,00  30,68  4,99  0,07  1,41 

73 Έργα  26.158.392,29  11.974.389,76  473.734,96  463.111,74  387.589,13  45,78  1,81  1,48  81,82 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.940.415,42  624.111,29  376.247,26  65.763,40  27.335,00  32,16  19,39  1,41  7,27 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  70.000,00  0,00  0,00  100,00  53,65  0,00  0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  80.137.262,22  22.413.359,67  10.683.741,59  6.404.132,31  4.121.284,61  27,97  13,33  5,14  38,58 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  4.148.796,23  4.066.072,80  3.981.473,44  1.020.654,17  670.558,47  98,01  95,97  16,16  16,84 

82 Αποδόσεις  14.736.800,00  14.695.800,00  3.034.092,78  2.931.201,66  2.923.117,66  99,72  20,59  19,84  96,34 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  3.723.371,07  3.651.486,87  3.668.175,37  2.452.276,48  527.608,48  98,07  98,52  14,17  14,38 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  57.528.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.384.612,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 18.992.595,51  23.047.322,64  28.152.354,45  110.041.164,44  199.303.685,67 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

Μεταβολή 

% 

Α' Τρίμηνο 

2018 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  77.978,76 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  77.978,76 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00 -656.683,15 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00 -656.683,15 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  38.779.504,68  38.779.504,68 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.779.504,68  38.779.504,68 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -557.858,02 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -557.858,02 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  0,00  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Το Υπουργείο δια μέσου του Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα μέσα από το μηνιαίο 

πρόγραμμα στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου, παρακολουθεί τις αποκλίσεις και θέτει το ανώτατο όριο του 

10%, ως πλαφόν για τις αρνητικές αποκλίσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κωδικών. 

 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

Το Υπουργείο – Παρατηρητήριο, για να ελέγξει τις αποκλίσεις εξετάζει τρεις παραμέτρους – κριτήρια 

από την υποβολή της στοχοθεσίας .  

Κριτήριο 1. Τα Ίδια Έσοδα σε σχέση με τον στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Κριτήριο 2. Τον ΚΑ 32 τα ανείσπρακτα των παρελθόντων ετών σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο που 

θέσαμε στο τρίμηνο.  

Κριτήριο 3. Εισπράξεις – πληρωμές σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν αλλά και σε συνάρτηση με 

τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

 

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ 

ΚΑ 32 

 Στόχος  6.917.019,00 512.357,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 7.059.861,12 672.432,22 

Ποσό απόκλισης από το 

στόχο  142.842,12 160.075,22 

Ποσοστό  απόκλισης από το 

στόχο  2,07% 31,24% 

 

Έλεγχος ομάδας Ι ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ (Στήλη 1) 

 

  Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας ο στόχος του Α’ τριμήνου για το 2018 στα ίδια έσοδα 

μας, είχε καθοριστεί στα 6.917.019,00 ευρώ 

Ο στόχος επετεύχθη στα 7.059.861,12 ευρώ, αυξημένος κατά  142.842,12 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή (ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ) παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 2,07% 

 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

 

   Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας, ο στόχος του Α΄ τριμήνου για το 2018 στα  έσοδα 

ΠΟΕ  μας, είχε καθοριστεί στα 512.357,00 ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα  672.432,22 ευρώ, αυξανόμενος κατά 160.075,22 ευρώ 

 

Στην περίπτωση αυτή  (Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32) παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 31,24%, οι 

αυξήσεις προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 4483/2017. 
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Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι - των Ιδίων 

εσόδων του Δήμου που αφορούν το Α΄ τρίμηνο έτους 2017 και 2018 προκειμένου να προβούμε σε 

συγκρίσεις. 

 

 

  

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 και 2018  

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2017 Εισπραχθέντα 2018 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 
128.555,40 151.640,78 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 
348,45 2.996,13 

03 
Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη 

και δικαιώματα 4.526.467,00 4.256.620,85 

04 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα 

και παροχή υπηρεσιών 530.506,13 538.690,13 

05 Φόροι και εισφορές 100.711,09 89.315,95 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 81.062,75 72.777,52 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 353.846,29 301.949,46 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 21.004,13 1.399.867,15 

21 Τακτικά έσοδα 298.760,97 218.504,72 

22 Έκτακτα έσοδα 3.775,39 27.498,43 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  6.045.037,60 7.059.861,12 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του Α΄ τριμήνου  έτους 2018, παρουσιάζουν 

μια συνολική αύξηση ποσού 1.014.823,52 €  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με 

σημαντικότερη απόκλιση στο κωδικό 16,  όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

  Α) 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 1.378.863,02  ευρώ στα έσοδα 

του συγκεκριμένου κωδικού, λόγω των εισπράξεων που προέρχονται κυρίως από την παραχώρηση της 

απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13,  Ν.2971/2001) - Προτιμισιακό και δημοπρασίες 

ΚΥΔ 

Κριτήριο 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 (Έσοδα-Έξοδα -Απλήρωτες υποχρεώσεις)  

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  Απόκλιση εσόδων  

61.335.211,57   43.840.464,00 17.494.747,57 

Στόχος 

Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  Απόκλιση Δαπανών  

27.621.843,00   18.992.595,51 8.629.247,49 

  

  Οφειλές την 

31/12/2017 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  Απόκλιση οφειλών  

6.459.560,40 

 

6.050.639,43 408.920,97 

  

 
26.532.916,03 
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Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1) Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 17.494.747,57 €.  

2) Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 8.629.247,49 € μικρότερες του στόχου 

3) Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 408.920,97 €  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 26.532.916,03€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Προϊσταμένης Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής και 

του Προϊσταμένου τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης κ. Αντωνάτου Γεράσιμου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/24007/20.04.2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Ρόδου,  

 Τα άρθρα 58, 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 

 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 

 την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 930/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. ΑΠ απόφαση 81693/20-12-2017 

(ΑΔΑ: ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του δήμου μας για το  Α ‘ Τρίμηνο έτους 2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το σχέδιο της έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του 

Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και συντάσσει το τελικό κείμενο αυτής, όπως παρατίθεται κατωτέρω, 

 

Β. Παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, την συνταχθείσα έκθεση Εσόδων - Εξόδων Α΄ τριμήνου για 

τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 χωρίς πρόταση αναμόρφωσης-

τροποποίησης προϋπολογισμού, η οποία, επιπροσθέτως, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Ρόδου.   

Η, εν λόγω, έκθεση υπογράφεται από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που παρίσταντο στην 

συνεδρίαση που εξέτασε το ανωτέρω θέμα και αποτελεί  συνοδευτικό και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

% 
 

% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 
 

Προϋπ/σμός 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

3/2 3/1 2/1 3 2 1 

0 Τακτικά Έσοδα  60.160.779,57  15.408.067,12  15.137.427,03  25,61  25,16  98,24 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  1.077.900,00  406.976,14  151.640,78  37,76  14,07  37,26 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  300.000,00  2.996,13  2.996,13  1,00  1,00  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.397.471,29  4.256.620,85  4.256.620,85  23,14  23,14  100,00 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.075.755,58  538.690,13  538.690,13  7,61  7,61  100,00 

05 Φόροι και εισφορές  482.100,00  104.620,68  89.315,95  21,70  18,53  85,37 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  32.360.052,70  10.025.385,67  10.025.385,67  30,98  30,98  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  467.500,00  72.777,52  72.777,52  15,57  15,57  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  23.769.132,88  2.459.943,57  2.459.943,57  10,35  10,35  100,00 

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.201.221,07  584.423,48  584.423,48  13,91  13,91  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  16.397.411,81  173.703,48  173.703,48  1,06  1,06  100,00 

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες  0,00  0,00  0,00 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.498.000,00  301.949,46  301.949,46  20,16  20,16  100,00 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.669.500,00  1.399.867,15  1.399.867,15  83,85  83,85  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.042.871,17  442.244,88  246.003,15  42,41  23,59  55,63 

21 Τακτικά έσοδα  766.871,17  387.299,01  218.504,72  50,50  28,49  56,42 

22 Έκτακτα έσοδα  276.000,00  54.945,87  27.498,43  19,91  9,96  50,05 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  59.839.128,01  57.590.107,95  672.432,22  96,24  1,12  1,17 

31 Εισπράξεις από δάνεια  0,00  0,00  0,00 

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  59.839.128,01  57.590.107,95  672.432,22  96,24  1,12  1,17 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.623.207,55  2.953.147,20  2.950.839,11  20,19  20,18  99,92 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.549.800,00  2.938.147,64  2.938.147,64  20,19  20,19  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  73.407,55  14.999,56  12.691,47  20,43  17,29  84,61 

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους  39.868.566,49  39.868.566,49  39.868.566,49  100,00  100,00  100,00 

 118.722.077,21  61.335.211,57  199.303.685,67 Σύνολα εσόδων 

Σελίδα 1 από 3 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 31/3/2018 

% % % % Πληρωθέντα Ενταλθέντα Τιμολ/ντα Δεσμευθέντα Προϋπ/σμός ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Κ.Α. 

5/3 5/1 3/1 2/1 5 4 3 2 1 

6 Έξοδα  86.434.228,51  74.248.995,90  16.442.926,59  16.043.511,19  14.454.898,77  85,90  19,02  16,72  87,91 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  26.577.916,04  26.050.579,64  7.487.607,49  7.405.061,60  6.450.318,53  98,02  28,17  24,27  86,15 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.271.466,74  867.034,65  198.452,45  198.452,45  147.725,47  68,19  15,61  11,62  74,44 

62 Παροχές τρίτων  21.631.339,74  19.795.476,58  2.661.474,56  2.563.549,42  2.541.832,04  91,51  12,30  11,75  95,50 

63 Φόροι - τέλη  2.904.500,00  2.859.500,00  2.356,22  2.356,22  2.269,42  98,45  0,08  0,08  96,32 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  6.767.188,46  1.384.646,72  62.205,26  46.112,76  28.298,37  20,46  0,92  0,42  45,49 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.348.600,00  4.345.600,00  736.048,76  736.048,76  691.048,76  99,93  16,93  15,89  93,89 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.894.118,49  2.687.893,45  327.646,78  164.794,91  132.579,58  69,02  8,41  3,40  40,46 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.484.099,04  15.958.264,86  4.966.018,12  4.926.018,12  4.460.826,60  86,34  26,87  24,13  89,83 

68 Λοιπά Έξοδα  555.000,00  300.000,00  1.116,95  1.116,95  0,00  54,05  0,20  0,00  0,00 

7 Επενδύσεις  30.347.582,81  13.378.808,87  1.025.686,27  599.679,14  416.412,13  44,09  3,38  1,37  40,60 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.118.303,10  649.835,82  105.704,05  70.804,00  1.488,00  30,68  4,99  0,07  1,41 

73 Έργα  26.158.392,29  11.974.389,76  473.734,96  463.111,74  387.589,13  45,78  1,81  1,48  81,82 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  1.940.415,42  624.111,29  376.247,26  65.763,40  27.335,00  32,16  19,39  1,41  7,27 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  70.000,00  0,00  0,00  100,00  53,65  0,00  0,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  80.137.262,22  22.413.359,67  10.683.741,59  6.404.132,31  4.121.284,61  27,97  13,33  5,14  38,58 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  4.148.796,23  4.066.072,80  3.981.473,44  1.020.654,17  670.558,47  98,01  95,97  16,16  16,84 

82 Αποδόσεις  14.736.800,00  14.695.800,00  3.034.092,78  2.931.201,66  2.923.117,66  99,72  20,59  19,84  96,34 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  3.723.371,07  3.651.486,87  3.668.175,37  2.452.276,48  527.608,48  98,07  98,52  14,17  14,38 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης  57.528.294,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

9 Αποθεματικό  2.384.612,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 18.992.595,51  23.047.322,64  28.152.354,45  110.041.164,44  199.303.685,67 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

Μεταβολή 

% 

Α' Τρίμηνο 

2018 

Προηγούμενο 

τρίμηνο 

Τέλος 
Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  77.978,76 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  77.978,76 

2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)  0,00  0,00 

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00 -656.683,15 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00 -656.683,15 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)  0,00  0,00 

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)  0,00  0,00 

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)  0,00  0,00 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  38.779.504,68  38.779.504,68 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.779.504,68  38.779.504,68 

2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)  0,00  0,00 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -557.858,02 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -557.858,02 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  0,00 

4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)  0,00  0,00 

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00  0,00 

Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)  0,00  0,00 

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)  0,00  0,00 

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)  0,00  0,00 

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)  0,00  0,00 

Σελίδα 3 από 3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Το Υπουργείο δια μέσου του Ο.Π.Δ. του Δήμου Ρόδου  και συγκεκριμένα μέσα από το μηνιαίο 

πρόγραμμα στοχοθεσίας του Δήμου Ρόδου, παρακολουθεί τις αποκλίσεις και θέτει το ανώτατο όριο 

του 10%, ως πλαφόν για τις αρνητικές αποκλίσεις σε συγκεκριμένες ομάδες κωδικών. 

 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

 

Το Υπουργείο – Παρατηρητήριο, για να ελέγξει τις αποκλίσεις εξετάζει τρεις παραμέτρους – κριτήρια 

από την υποβολή της στοχοθεσίας .  

Κριτήριο 1. Τα Ίδια Έσοδα σε σχέση με τον στόχο που θέσαμε στο αντίστοιχο τρίμηνο.  

Κριτήριο 2. Τον ΚΑ 32 τα ανείσπρακτα των παρελθόντων ετών σε σχέση με τον αντίστοιχο στόχο 

που θέσαμε στο τρίμηνο.  

Κριτήριο 3. Εισπράξεις – πληρωμές σε σχέση με τους στόχους που τέθηκαν αλλά και σε συνάρτηση 

με τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

  

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

  ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 

Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ 

ΚΑ 32 

 Στόχος  6.917.019,00 512.357,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 7.059.861,12 672.432,22 

Ποσό απόκλισης από το 

στόχο  142.842,12 160.075,22 

Ποσοστό  απόκλισης από το 

στόχο  2,07% 31,24% 

 

Έλεγχος ομάδας Ι ΙΔΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ (Στήλη 1) 

   

Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας ο στόχος του Α’ τριμήνου για το 2018 στα ίδια 

έσοδα μας, είχε καθοριστεί στα 6.917.019,00 ευρώ 

Ο στόχος επετεύχθη στα 7.059.861,12 ευρώ, αυξημένος κατά  142.842,12 ευρώ 

Στην περίπτωση αυτή ( ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 2,07% 

 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

 

   Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας, ο στόχος του Α΄ τριμήνου για το 2018 στα  έσοδα 

ΠΟΕ  μας, είχε καθοριστεί στα 512.357,00 ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα  672.432,22 ευρώ, αυξανόμενος κατά 160.075,22 ευρώ 

 

Στην περίπτωση αυτή  (Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32) παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 31,24% 

,οι αυξήσεις προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 4483/2017. 
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Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των Ιδίων 

εσόδων του Δήμου που αφορούν το Α΄ τρίμηνο έτους 2017 και 2018 προκειμένου να προβούμε σε 

συγκρίσεις. 

 

 

  

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 και 2018  

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
Εισπραχθέντα 

2017 

Εισπραχθέντα 

2018 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 128.555,40 151.640,78 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 
348,45 2.996,13 

03 
Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 4.526.467,00 4.256.620,85 

04 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα 

και παροχή υπηρεσιών 530.506,13 538.690,13 

05 Φόροι και εισφορές 100.711,09 89.315,95 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 
81.062,75 72.777,52 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 353.846,29 301.949,46 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 
21.004,13 1.399.867,15 

21 Τακτικά έσοδα 
298.760,97 218.504,72 

22 Έκτακτα έσοδα 3.775,39 27.498,43 

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  6.045.037,60 7.059.861,12 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 

Από την ανάλυση του πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του Α΄ τριμήνου  έτους 2018, 

παρουσιάζουν μια συνολική αύξηση ποσού 1.014.823,52 €  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2017, με σημαντικότερη απόκλιση στο κωδικό 16,  όπως αναλύεται παρακάτω: 

 
  Α) 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 1.378.863,02 ευρώ στα 

έσοδα του συγκεκριμένου κωδικού, λόγω των εισπράξεων που προέρχονται κυρίως από την 

παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001) - Προτιμισιακό 

και δημοπρασίες ΚΥΔ 

 

Κριτήριο 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13 (Έσοδα-Έξοδα -Απλήρωτες υποχρεώσεις)  

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  Απόκλιση εσόδων  

61.335.211,57   43.840.464,00 17.494.747,57 

Στόχος 

Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  Απόκλιση Δαπανών  

27.621.843,00   18.992.595,51 8.629.247,49 
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Οφειλές την 

31/12/2017 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  Απόκλιση οφειλών  

6.459.560,40 

 

6.050.639,43 408.920,97 

  

 
26.532.916,03 

Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1) Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 17.494.747,57 €.  

2) Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 8.629.247,49 € μικρότερες του στόχου 

3) Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 408.920,97 €  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 

26.532.916,03€. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6o                                                                      Aπόφ. Αρ. 216 / 2018 (ΑΔΑ: Ω84ΔΩ1Ρ-ΚΧ5)  

 Έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για την «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ρόδου»   

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.2/23853/20-4-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας  με 

αριθμ. πρωτ. 2/23853/20-4-2018,  η οποία έχει ως εξής:   
 

«Θέμα: Έγκριση πρακτικών, επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη, για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου Ρόδου».  

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του  Δήμου 

Ρόδου».» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη «για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου». 

Στη Ρόδο στις 19 Απριλίου 2018 και ώρα 11.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 5/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών με αναπληρωτή τον Αντωνάτο 

Γεράσιμο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 126.000,00 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 297/2017 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1784/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Δήμου στις 13/06/2017 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/30969/2017. Είχε προηγηθεί έγκριση 

και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 
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έγκριση της υπηρεσίας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΔΣ (αποφ. 365/2017). Επίσης 

προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 186/2018 απόφαση της Ο.Ε. 

Η μειοδότρια εταιρεία – ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. - στην συνέχεια υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 

18/04/2018 τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα) που ορίζονται από την διακήρυξη μετά από πρόσκληση 

μας στις 12/04/2018 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

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

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

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

διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η 

δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015). 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου», στην εταιρεία  ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τιμή άνευ ΦΠΑ 58.691,00€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζητάει από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.   

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/23853/20-04-2018 του τμήματος Προμηθειών της  Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της 

επιτροπής διαγωνισμού, 

 Τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, 

 Την υπ’ αριθμ. 297/2017 (Α.Δ.Α: ΩΨΟΧΩ1Ρ-2Ψ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

 Η υπ’ αριθμ. 186/2018 (Α.Δ.Α.: 63ΛΠΩ1Ρ-Μ9Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

 Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», στην εταιρεία 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με  τιμή 

άνευ ΦΠΑ 58.691,00€.  
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ΘΕΜΑ 7o                                                                       Aπόφ. Αρ. 217 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥ6Ω1Ρ-8ΕΦ)  

Έγκριση άσκησης κύριας παρέμβασης του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για επίδοση 

αυτής, καθώς επίσης και ανάθεση των επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή. 

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

2/23826/20-4-2018) 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/23826/20-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης κυρίας παρέμβασης του Δήμου Ρόδου κατά Της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού 

επιμελητή για επίδοση αυτής και ανάθεση των επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή. 

Ο Δήμος Ρόδου άσκησε εναντίον της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη Δ.Κ. Κοσκινού του Δήμου Ρόδου στη θέση Αγία Βαρβάρα – 

Τσαϊρη (9ο χιλ Ρόδου Λίνδου) και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, την από 16-4-2018 και με 

αριθμό κατάθεσης 259/19-4-2018 κυρία παρέμβασή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 14-5-2018 και η οποία έχει ως εξής:  

 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ  

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 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, και στη θέση Αγία Βαρβάρα – Τσαϊρι (9ο χιλ. Ρόδου Λίνδου) και 

εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 094109379 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). 

  

Η πρώτη των καθών άσκησε εναντίον της δεύτερης των καθών την από 28-2-2018 και με αριθμό 

κατάθεσης 126/28-2-2018 αίτησή της, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, 

δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 23-4-2018 και η οποία έχει ως εξής: 

««Με την υπ' αριθμ.1861/13-12-2010 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Πρωτοδικείου Ρόδου (η 

οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ρόδου εκ νέου με την από 06-02-2018 επιταγή προς πληρωμή στις 

07-02-2018 με αριθμ.10352Ε' έκθεση επίδοσης του Δικ.Επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου Κόκκαλη Χρ.), 

υποχρεούται ο εν λόγω Δήμος Ρόδου, ως καθολικός διάδοχος του οφειλέτη «Δημοτική Επιχείρηση 

ΙΑΛΥΣΟΥ» με την επωνυμία «IALYSSION» του πρώην Δήμου Ιαλυσού Ρόδου, να μου καταβάλλει, 

από οφειλή, από Τιμολόγια, συνολικό ποσό ευρώ 14.886.47 ευρώ, κατά κεφάλαιο, τόκους (έως 30-12-

2010) και έξοδα. Ειδικότερα: 

«1)Δι' επιδικασθέν κεφάλαιο .= 12.021.31 ευρώ. 

2)Δι' επιδικασθέντας τόκους (έως 30-12-10 = 2356,57 ευρώ. 

3)Δια δικαστική δαπάνη .=120,00 ευρώ. 

4)Δια λήψη και τέλη απογράφου =133.59 ευρώ. 

5)Δια έξοδα αντιγράφου και παρούσης επιταγής = 255,00 ευρώ 
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ήτοι εν συνόλω μέχρι σήμερον 14,886.47 ευρώ»  

Προς ικανοποίηση της ως άνω απαιτήσεως μου, με το από 15-02-2018 κατασχετήριο εις χείρας 

τρίτου, προέβην σε κατάσχεση - αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 982 επ. του 

ΚΠολΔ και το άρθρο 24 του ν. 2915/2001 στα χέρια της καθής η παρούσα τράπεζα, ως τρίτης , την 

κατάσχεση χρημάτων του ως άνω οφειλέτη και ζητούσα να παρακρατήσει από το ποσό αυτό, ποσό 

ευρώ 14.886,47 ευρώ και να το καταβάλλει ΜΟΝΟ σε εμένα ως πιστωτή, που μου το οφείλει ο 

αντίδικος Δήμος και αρνείται να το καταβάλλει. 

Το κατασχετήριο επιδόθηκε στην καθής η παρούσα τράπεζα στις 15-02-2018 και στον ως άνω 

οφειλέτη και είναι προς ικανοποίηση του ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενου χρηματικού ποσού των 

14.886,47 ευρώ. 

Στην συνέχεια η καθής Τράπεζα, με την υπ' αριθμ. 147/2018 δήλωση της στον Ειρηνοδίκη Ρόδου που 

έκανε στις 23-02-2018, με αριθμό 147/2018, βεβαίωσε, σύμφωνα με το άρθρο 985 ΚΠολΔ, ότι έχει 

στα χέρια της το χρηματικό ποσό των 14.886,47 ευρώ και ότι άλλη κατάσχεση για το ποσό αυτό των 

χρημάτων δεν έχει επιβληθεί. 

Επίσης στο κατασχετήριο μου όρισα αντίκλητο στην Ρόδο και επιδεκτικό καταβολής του οφειλόμενου 

σε εμένα χρηματικού ποσού τον δικηγόρο Ρόδου Εμμανουήλ Ν. Βλάχο, κάτοικο Ρόδου, οδός Αλ. 

Διάκου αριθμ.50. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει παρέλθει η προθεσμία των οκτώ ημερών του άρθρου 988 του ΚΠολΔ χωρίς να έχει 

γίνει άλλη κατάσχεση στο ως άνω ποσό 14.886,47 ευρώ, όμως η καθής Τράπεζα, η οποία πλέον ως 

μεσεγγυούχος κατέχει το χρηματικό ποσό των    ευρώ, αρνείται σε εμένα ή στον νόμιμο αντιπρόσωπο 

μου και πληρεξούσιο Δικηγόρο μου Εμμανουήλ Ν. Βλάχο, να καταβάλει τούτο, προφασιζόμενη ότι 

απαιτείται άδεια του κ. Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με το άρθρο 88 ν.δ. 17ης Ιουλίου /13ης 

Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών». 

ΕΠΕΙΔΗ, λοιπόν, θα πρέπει ο κ. Πρόεδρος Πρωτοδικών, να παράσχει στον Πληρεξούσιο και 

αντιπρόσωπο μου Εμμανουήλ Ν.Βλάχο ή σε εμάς στον λογαριασμό που διαθέτουμε στην καθής με 

αριθμό IBAN GR97 0110 46A0 0000 4614 7562 741, την άδεια στην ανάληψη του ως άνω 

κατασχεθέντος ποσού των ευρώ από την καθής. 

ΕΠΕΙΔΗ έχω δικαίωμα να καταθέσω την παρούσα, έχω δε και έννομο προς τούτο συμφέρον. 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αίτηση μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής και αποδειγμένη και αρμοδίως 

φέρεται ενώπιον Σας, βασισμένη στις διατάξεις των άρθρων 686 επ.ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το 

άρθρο 88 του ν.δ. 17ης Ιουλίου /13ης Αυγούστου 1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων 

εταιρειών» και σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 52 του ΕισΝΚΠολΔ. 

Για τους παραπάνω λόγους 

Και επιφυλάσσοντας ταυτόχρονα για λογαριασμό και συμφέρον μου κάθε δικαίωμα και ευχέρεια που 

του παρέχει ο Νόμος, 

Αιτούμαι 

Να γίνει η παρούσα αίτηση, ως τυπικά και ουσιαστικά νόμιμη, βάσιμη, αληθινή και αποδειγμένη. 

Να παρασχεθεί από τον αξιότιμο κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου, στον Πληρεξούσιο και 

αντιπρόσωπο μου Εμμανουήλ Ν. Βλάχο η άδεια να προβεί, για λογαριασμό μου, στην ανάληψη του 

αναφερόμενου στο ιστορικό κατασχεθέντος ποσού των 14.886,47 ευρώ ή την άδεια σε εμάς να 

εισπράξουμε το ως άνω ποσό στον λογαριασμό που διαθέτουμε στην καθής με αριθμό IBAN GR97 

0110 46A0 0000 4614 7562 741, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 174/2018 δήλωση της, ενώπιον 

του κ. Ειρηνοδίκη Ρόδου, έχει δεσμεύσει το ποσό αυτό υπέρ μου και θα μου το αποδώσει σύμφωνα με 

τα άρθρα 87 και 88 του ν.δ. 17ης Ιουλίου /13ης Αυγούστου 192 «περί ειδικών διατάξεων επί 

ανωνύμων εταιρειών». 

Ρόδος, 28-02-2018  

Ο Δικαστικός Πληρεξούσιος Δικηγόρο»» 
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Επειδή κατά των καθών και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ασκήσαμε την από 28-2-2018 και με αριθμό κατάθεσης 95/2-3-2018 ανακοπή μας, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, η οποία θα εκδικαστεί με τις νέες διατάξεις 

περί τακτικής διαδικασίας και η οποία έχει ως εξής:   

«Μετά από την από 13-12-2010 αίτηση της πρώτης των καθών προς το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου, που στρεφόταν κατά της πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική 

Επιχείρηση Ιαλυσού» «IALYSSION» (ΑΦΜ 090048680), η οποία ήδη λύθηκε και τέθηκε σε 

εκκαθάριση με τη με αριθμό 9704/28-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, μετά τη λήψη της με αριθμό 166/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

πρώην Δήμου Ιαλυσού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2192/31-12-2010, εκδόθηκε η με 

αριθμό 1861/2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Απόστολου 

Μπουσουλέγκα, Πρωτοδίκη, με βάση τα τιμολόγια που αναφέρονται σαυτήν, με την οποία 

υποχρεώθηκε η επιχείρηση αυτή να καταβάλει στην πρώτη των καθών το ποσό των 12.021,31 ευρώ, 

με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της παρόδου της διμήνου προθεσμίας από την 

έκδοση κάθε τιμολογίου, ως επίσης και το ποσό των 120 ευρώ για δικαστική δαπάνη. 

Την αμέσως παραπάνω διαταγή πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 6-2-2018 επιταγή προς 

εκτέλεση συνολικού ποσού 14.886,47 ευρώ η πρώτη των καθών επέδωσε στις 7-2-2018 σε εμάς για 

την παραπάνω πρώην Δημοτική Επιχείρηση Ιαλυσού, την οποία οι αρμόδιοι υπάλληλοί μας κακώς 

παρέλαβαν αυτήν αφού δεν αφορούσε εμάς, δεν είμαστε δε ούτε καθολικοί διάδοχοι αυτής, στη 

συνέχεια δε η πρώτη των καθών επέδωσε σε εμάς στις 21-2-2018 το από 15-2-2018 κατασχετήριο εις 

χείρας τρίτου ως δήθεν καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Ιαλυσού, το 

οποίο στις 15-2-2018 επέδωσε στη δεύτερη και τρίτη των καθών, με το οποίο κατέσχεσε εις χείρας 

αυτών το ποσό των 14.886,47 ευρώ. 

Παρόλα όμως του ότι στην παραπάνω διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι αυτή εκδόθηκε σε βάρος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης και στο παραπάνω κατασχετήριο απλά αναγράφεται ότι αυτό 

στρέφεται εναντίον μας ως δήθεν καθολικών διαδόχων της οφειλέτριας δημοτικής επιχείρησης, χωρίς 

να αναφέρεται από ποια διάταξη νόμου και με ποιο τρόπο εμείς γίναμε καθολικοί διάδοχοι της 

δημοτικής επιχείρησης, η δεύτερη των καθών υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τη με αριθμό 

1542/23-2-2018 δήλωση του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. στην οποία αναφέρει τους λογαριασμούς που 

τηρούμε σαυτήν και τα ποσά που είναι κατατιθεμένα σαυτούς, απλά δεν αποδίδει το παραπάνω ποσό 

του κατασχετηρίου λόγω του ότι δεν υφίσταται απαίτησή μας έναντι αυτής καθόσον κατά την ημέρα 

της επίδοσης του παραπάνω κατασχετηρίου, ήτοι στις 15-2-2018, οι λογαριασμοί που τηρούμε σαυτήν 

είχαν μηδενικό ή αρνητικό/χρεωστικό υπόλοιπο λόγω προηγούμενων κατασχέσεων. Επίσης και η 

τρίτη των καθών υπέβαλε στο Ειρηνοδικείο Ρόδου τη με αριθμό 174/23-2-2018 δήλωση του άρθρου 

985 Κ.Πολ.Δ. με την οποία δηλώνει ότι τηρούμε σαυτήν λογαριασμό το υπόλοιπο του οποίου 

καλύπτει το ποσό του παραπάνω κατασχετηρίου το οποίο και δέσμευσε.    

Το παραπάνω από 15-2-2018 κατασχετήριο εις χείρας τρίτου της πρώτης των καθών, ως επίσης και 

τις παραπάνω δηλώσεις του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. της δεύτερης και τρίτης των καθών ανακόπτουμε 

για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο λόγο και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε 

αργότερα.  

Γιατί η πρώην Δημοτική Επιχείρηση Ιαλυσού αποτελούσε αμιγή δημοτική επιχείρηση του άρθρου 277 

του ΠΔ 410/1995, ήτοι αποτελούσε αυτοτελές και αυθύπαρκτο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

ανεξάρτητο από τον πρώην Δήμο Ιαλυσού, η οποία ήδη λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση με τη με 

αριθμό 9704/28-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μετά τη 

λήψη της με αριθμό 166/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ιαλυσού, που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2192/31-12-2010, η δε εκκαθάριση δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί, 

από καμιά δε διάταξη νόμου, ούτε και το ν. 3852/2010, δεν προκύπτει ότι ο πρώην Δήμος Ιαλυσού 

ήταν καθολικός διάδοχος της δημοτικής αυτής επιχείρησης, οπότε και εμείς στη συνέχεια θα ήμασταν 

απώτεροι καθολικοί διάδοχοι αυτής, ούτε και στο παραπάνω κατασχετήριο αναγράφεται κάτι σχετικό, 

ούτε και με ποιό τρόπο εμείς γίναμε καθολικοί διάδοχοι της δημοτικής αυτής επιχείρησης. Δεν 

μπορούσε επομένως η πρώτη των καθών να κατάσχει οποιοδήποτε περιουσιακό μας στοιχείο ή 

απαίτησή μας για οποιαδήποτε οφειλή της παραπάνω πρώην δημοτικής επιχείρησης και φυσικά δεν 

έπρεπε η δεύτερη και Τρίτη των καθών να υποβάλουν της παραπάνω θετικές δηλώσεις του άρθρου 
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985 Κ.Πολ.Δ., γιαυτό και το προσβαλλόμενο κατασχετήριο εις χείρας τρίτου και οι θετικές δηλώσεις 

του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ. είναι παράνομες και γιαυτό πρέπει να ακυρωθούν. 

Επειδή η ανακοπή μας αυτή είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμη, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους λόγους αργότερα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 

Να ακυρωθούν, για όσα αναφέρουμε στο ιστορικό, το από 15-2-2018 κατασχετήριο της πρώτης των 

καθών εις βάρος μας και εις χείρας της δεύτερης και τρίτης των καθών ως τρίτων, η με αριθμό 

1542/23-2-2018 δήλωση του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ της δεύτερης των καθών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 

και η με αριθμό 174/23-2-2018 δήλωση του άρθρου 985 Κ.Πολ.Δ της τρίτης των καθών στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου και  

Να καταδικαστούν οι καθών στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου.  

Ρόδος 28 Φεβρουαρίου 2018 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»»     

Για την έγκριση της παραπάνω κυρίας παρέμβασης 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 Ρόδου στην 

παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω κυρίας παρέμβασης, να 

καταθέσω σημείωμα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να γίνει δεκτή η 

κυρία παρέμβαση.  

Πρέπει επίσης να γίνει διάθεση πίστωσης ποσού 130,00 ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού επιμελητή 

για την επίδοση της κυρίας παρέμβασης στους καθών αυτή και να ανατεθεί η επίδοση αυτή στο 

δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ρόδου Κων/νο Πούλιο». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 αριθμ.πρωτ. 2/23826/20-4-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α) Εγκρίνεται η κύρια  παρέμβαση του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ» και της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.», 

Β) Παρέχεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του δήμου Ρόδου, με πάγια 

εντολή, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο,  να παραστεί  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 14 

Μαϊου 2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω κυρίας παρέμβασης, να καταθέσει 

σημειώματα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να γίνει δεκτή η κυρία 

παρέμβαση.  

Γ)  Εγκρίνεται η  διάθεση της πίστωσης στον κωδικό 00-6116.0001«Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών»  με το ποσό των 130,00 Ευρώ ως αμοιβή του δικαστικού επιμελητή, κ.Κωνσταντίνου  

Πούλιου, τον οποίο και αναθέτει την  επίδοση της κυρίας παρέμβασης στους καθών.   
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ΘΕΜΑ 8o                                                                    Aπόφ. Αρ. 218 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΥΨ6Ω1Ρ-7ΨΙ)  

Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  για τις 

ανάγκες επέκτασης δικτύων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αταβύρου. (Υπόλογος - υπάλληλος κ. 

Θαρρενού Παρασκευή). 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου με αρ. πρωτ. 9/18028/13-4-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου  με αριθμ. πρωτ. 9/18028/13-04-2018, ως κάτωθι:   

 

«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την  ανάγκη  

ηλεκτροδότησης στη ΔΕ Αταβύρου. 

 

1.Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018, στον Κ.Α. 20-6211.0002  και τίτλο «Δαπάνες 

νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή-μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων», υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. 

2.Η Δημοτική μας Ενότητα σύμφωνα με το Αριθ. Πρωτ. 9/106812/21-12-2017 έγγραφο της, 

υπέβαλλε αίτημα στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού εντός του οικισμού της  Τοπικής 

Κοινότητας Μονολίθου.  

3.Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.872,29  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%,  σύμφωνα με το ΑΡ./ΗΜ. 1434/02-03-2018  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ και 0,80 € προμήθεια  στη 

Τράπεζα για το έργο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ΦΣ σε 

τέσσερις (4) νέους στύλους και ένα (1) φωτιστικό ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην ΔΕ Αταβύρου στη 

ΤΚ Μονολίθου. Συνολικό κόστος έργου : 4.872,29 €. 

4. Οι πληρωμές της ΔΕΔΔΗΕ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο επί 

πιστώσει αλλά μόνον εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως ή έκδοση χρηματικού 

εντάλματος για τη πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την έκδοση 

τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Μετά τα παραπάνω οδηγούμαστε σε αδιέξοδο το οποίο 

μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), όπου απαιτείται απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, για την έκδοση του. Με την απόφαση της η ΟΕ καθορίζει επίσης την 

προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου,  πρέπει δε να 

λήγει ένα μήνα τουλάχιστο πριν το τέλος του οικονομικού έτους, δηλαδή η απόδοση λογαριασμού για 

το υπό έκδοση Χρηματικό Ένταλμα  προπληρωμής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-

34 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959. 

5.Το ένταλμα προπληρωμής εκδίδεται στο όνομα των Δημοτικών Υπαλλήλων. 

6.Στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, έχει σταλεί σχετική πρόταση για τη 

δέσμευση πίστωσης ύψους 4.872,29  € σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002  και τίτλο «Δαπάνες νέων 

παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή-μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

οικονομικού έτους 2018. 

 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 

 

1.Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.872,29 € σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0002  και τίτλο «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή-

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» οικονομικού έτους 2018. 

2. Να ορίσει υπόλογο την υπάλληλο της ΔΕ Αταβύρου Θαρενού Παρασκευή στο όνομα της 

οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα πληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  32-34 του Β.Δ. 17/5-

15/6/1959 από τον υπόλογο θα γίνει σε διάστημα τριών  μηνών από την ημέρα απόφασης.» 

 

(Ακολουθεί  η  υπογραφή  του Αναπληρωτή  Προϊσταμένου  Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ. πρωτ. 9/18028/13-04-2018  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (4.872,29 €) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 0,80€ προμήθεια στην Τράπεζα σε βάρος του Κ.Α. 20-

6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, 

επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» για την εκτέλεση του παρακάτω έργου: «Επέκταση Δημοτικού 

Φωτισμού για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) ΦΣ σε τέσσερις (4) νέους στύλους και ένα (1) φωτιστικό 

ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο στην ΔΕ Αταβύρου στη ΤΚ Μονολίθου.  

Συνολικό κόστος έργου: 4.872,29 €. 

 

Β) Ορίζει την κ. Θαρενού Παρασκευή, μόνιμη υπάλληλο της Δ.Ε. Αταβύρου του    Δήμου Ρόδου, ως 

υπόλογο, για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της οποίας θα 

εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα 

δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (4.872,29 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 0,80 € 

προμήθεια τράπεζας, σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002  

 

Γ) Η απόδοση λογαριασμού από την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί σε 

διάστημα τριών μηνών από την ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του 

Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959,  δηλαδή έως τις 23 Ιουλίου 2018.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 1o εκτός ημερήσιας διάταξης                            Aπόφ. Αρ. 219 / 2018 (ΑΔΑ: 6Λ7ΕΩ1Ρ-ΙΞΥ)  

 Έγκριση πρακτικού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Δ.Ε. Ρόδου από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  με αριθμ.πρωτ. 2/24158/23-4-2018) 

 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24158/23-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

«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 «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της 

δε Ρόδου από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου, έτους 2018». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 για «τη φύλαξη χώρων στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.00/6142.0002)» 

  

Στη Ρόδο στις 17 Απριλίου 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:  
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1. Βαιλάκη Άννα(πρόεδρος), ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, 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 φύλαξης χώρων στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου (κωδ. 00/6142.0002), έτους 

2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.709,32 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η 

μελέτη του με την απόφαση 131/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1439/2018 

Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/03/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 

2/18986/2018. 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 16/04/2018 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορά η εταιρεία 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(KOLOSSOS SECURITY). 

 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 17/04/2018), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο 

του φακέλου του συμμετέχοντα, αποδείχθηκε ότι είχε 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, η 

ανωτέρω εταιρεία να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των 

τεχνικών προσφορών.  

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

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

ίδια ημέρα. Η παροχή υπηρεσίας για την οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, 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 ο διαγωνιζόμενος ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 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 συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 

 Ο ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY) προσέφερε για 

το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας συνολικό ποσό 40.440.72 ευρώ άνευ φπα ή 50.146.49 ευρώ 

με φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολό της, την προσφορά του ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς αυτή 

είναι στο σύνολό τηςς χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  
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2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

παροχής υπηρεσίας φύλαξη χώρων στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2018, στον 

ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY) με αφμ: 

074641309 και έδρα την οδό Α. Κάλβου 89 στη Ν. Ιωνία Αττικής τκ 14232, αναλυτικά ως 

κάτωθι:  

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

        

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
4608+ 450= 5.058 

4,90 € 24.784,20 € 
  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
768 

6,12 € 4.700,16 € 
25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
936 + 72= 1.008 

8,57 € 8.638,56 € 
75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
156 

9,80 € 1.528,80 € 
100% 

κοστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      

39.651,72 €   

Διοικητικό 

κοστος 
   789,00 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  
 40.440,72 €   

        

    ΦΠΑ  24%   9.705,77 €   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

  

  

  

50.146,49 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863/2010 

    

α) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 3,5 

β) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ 

(ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ  (ΚΩΔ. 00/6142.0002)  Το ωράριο της φύλαξης θα 

καθορισθεί από την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο 

στα πλαίσια της  Προκήρυξης και θα είναι για επτά μέρες την 

εβδομάδα (Κυριακές και αργίες). Φύλαξη πυλών εισόδου στην 

Μεσαιωνική Πόλη θα γίνεται 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. 

γ) 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΓΣΣΕ 2017 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

(510,95€), ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 

& ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012, 

ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ11 

δ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

                 31.706,16 

€  

Τριάντα Μία Χιλιάδες Επτακόσια Έξι 

Ευρώ και Δεκαέξι Λεπτά. 

ε) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΦAΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

25,06 % ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

                   7.945,56 

€  

Επτά Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα 

Πέντε Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτά. 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ  
                 39.651,72 

€  

Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια 

Πενήντα Ένα Ευρώ και Εβδομήντα 

Δύο Λεπτά. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24158/23-4-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Δ.Ε. Ρόδου από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου, έτους 

2018»  

Β) Κάνει δεκτή στο σύνολό της, την προσφορά του ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, καθώς αυτή είναι 

στο σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

Γ) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει  προσωρινά το σύνολο της παροχής 

υπηρεσίας φύλαξη χώρων στη ΔΕ Ρόδου του Δήμου Ρόδου έτους 2018, στον ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ 

ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (KOLOSSOS SECURITY) με αφμ: 074641309 και έδρα την 

οδό Α. Κάλβου 89 στη Ν. Ιωνία Αττικής τκ 14232, αναλυτικά ως κάτωθι:  

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

        

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ)  

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
4608+ 450= 5.058 

4,90 € 24.784,20 € 
  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
768 

6,12 € 4.700,16 € 
25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΦΥΛΑΞΗ 15  
936 + 72= 1.008 

8,57 € 8.638,56 € 
75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 

ΦΥΛΑΞΗ 5 
156 

9,80 € 1.528,80 € 
100% 

κοστος 

μισθοδοσίας- 

ασφάλισης 

      

39.651,72 €   

Διοικητικό 

κοστος 
   789,00 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  
 40.440,72 €   

        

    ΦΠΑ  24%   9.705,77 €   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

  

  

50.146,49 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3863/2010 

    

α) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 3,5 

β) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΩΝ 

(ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  

(ΚΩΔ. 00/6142.0002)  Το ωράριο της φύλαξης θα καθορισθεί από 

την Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στα πλαίσια της  

Προκήρυξης και θα είναι για επτά μέρες την εβδομάδα (Κυριακές 

και αργίες). Φύλαξη πυλών εισόδου στην Μεσαιωνική Πόλη θα 

γίνεται 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. 

γ) 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΕΓΣΣΕ 2017 ΓΙΑ ΑΓΑΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ (510,95€), 

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012, ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ11 

δ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

                 31.706,16 

€  

Τριάντα Μία Χιλιάδες Επτακόσια Έξι 

Ευρώ και Δεκαέξι Λεπτά. 

ε) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΦAΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

25,06 % ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

                   7.945,56 

€  

Επτά Χιλιάδες Εννιακόσια Σαράντα Πέντε 

Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτά. 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ  
                 39.651,72 

€  

Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια 

Πενήντα Ένα Ευρώ και Εβδομήντα Δύο 

Λεπτά. 
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ΘΕΜΑ 2o εκτός ημερήσιας διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 220 / 2018 (ΑΔΑ: Ψ180Ω1Ρ-1ΞΤ)  

Παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2-5-2018 και άδεια μετάβασης 

στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 3-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1014/3-3-2015 αγωγής 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/24156/23-4-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 24156/23-4-2018)   η οποία έχει ως εξής  

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2-5-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 3-3-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1014/3-3-

2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε.», που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.   

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει 

στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 56, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 3-3-2015 και με 

αριθμό κατάθεσης 1014/3-3-2015 αγωγής της, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με την 

οποία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτήν ως δήθεν καθολικός διάδοχος της 

πρώην ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΔΗΚ 

Α.Ε.), το ποσό των 1.100 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, για την πώληση 

σαυτήν διαφόρων ανταλλακτικών. Η συζήτηση της αγωγής αυτής ορίστηκε για τις 11-10-2016 και 

μετά από αναβολή για τις 2-5-2018.  

1. Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του 

Δήμου Ρόδου κατά της παραπάνω αγωγής, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε 

εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να 

παραστώ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 2-5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις 

και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της παραπάνω αγωγής.  

2. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της 

άδειας να μεταβώ στην Αθήνα στις 1-5-2018 μέχρι 2-5-2018 για να παραστώ στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής, ήτοι στις 2-5-2018, αλλά και να αναληφθεί η 

σχετική δαπάνη ποσού 400 ευρώ από το σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου.   

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου)   

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/24159/23-4-2018   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Δίδεται η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο  του δήμου Ρόδου, 

με πάγια εντολή, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να  παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στις 2-

5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στο 

Ειρηνοδικείο Αθηνών  όπου θα εκδικαστεί η  αγωγή που κατάθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την 

επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 
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αρ. 56,   εναντίον του Δήμου Ρόδου  με την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει 

σ΄αυτήν ως δήθεν καθολικός διάδοχος της πρώην ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΔΗΚ Α.Ε.), το ποσό των 1.100 ευρώ με το νόμιμο τόκο από 

την επίδοση της αγωγής, για την πώληση σ΄αυτήν διαφόρων ανταλλακτικών. Η συζήτηση της αγωγής 

αυτής ορίστηκε για τις 11-10-2016 και μετά από αναβολή για τις 2-5-2018. Επίσης του δίδεται το 

δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη για την απόρριψη της 

παραπάνω αγωγής. 

Β) Δίδεται η άδεια  στον κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο  να μεταβεί στην Αθήνα στις 1-5-2018 μέχρι 2-

5-2018 για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αγωγής 

Γ)   Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης στον κωδικό 10-6422.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και  αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού έτους  2018 με το ποσό των 400 Ευρώ για την 

πραγματοποίηση του ανωτέρω ταξιδίου.  

 

 

ΘΕΜΑ 3o εκτός ημερήσιας διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 221 / 2018 (ΑΔΑ: 6599Ω1Ρ-5ΩΘ)  

 Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ, 2/24402/23-4-2018) 

 

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

& Μνημείων Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/24402/23-4-2018,  η οποία έχει ως εξής:   
 
 ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)» 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  

από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 43,74%: 

 

Κατηγορία  έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 43% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 44% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 44% 

 

και ποσό προσφοράς   40.826,43 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή μέση έκπτωση 43,74% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 30.085,80 

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%   5.415,44 

ΣΥΝΟΛΟ I 35.501,24 

Απρόβλεπτα 15%   5.325,19 

Αναθεώρηση                0 

Σύνολο II 40.826,43 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης  του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κας Παρασκευοπούλου Άννας)  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 72027  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΙΠΠΟΤΩΝ (Α’ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, στις    20/4/2018 και 

ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. 736/2017 (ΑΔΑ ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

Παρασκευοπούλου Άννα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως πρόεδρο 

Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος 

Θεοχαρίδου Βασιλική, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – 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 εκτιμώμενης αξίας 90.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (72.572,30+17.417,35) 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει 

αύξοντα αριθμό  72027. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146/2018 (ΩΣΝΗΩ1Ρ-7ΗΓ)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 2/18414 (ΑΔΑ: Ω15ΠΩ1Ρ-ΤΑ3 ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

με ΑΔΑΜ:  18PROC002851439/23-03-2018 

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 VAST-MAKE  Ι.Κ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 69797 13/04/2018 10:39:31 

2 SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 69705 13/04/2018 11:30:59 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 69498 13/04/2018 12:11:57 

4 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 70004 13/04/2018 13:39:17 

5 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69942 13/04/2018 14:32:38 

6 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 69975 13/04/2018 16:54:02 

7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

69550 14/04/2018 14:28:17 

8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 68954 15/04/2018 20:24:25 

9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 67928 16/04/2018 00:20:25 

10 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70131 16/04/2018 08:10:51 

11 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 69202 16/04/2018 08:58:08 

12 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 70147 13/04/2018 09:40:55 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”,  και 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας:  

 
Σειρά 

Μειοδοσίας 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Ποσοστό 

1 10 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 70131 43,74 % 

2 7 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ο.Ε. 

69550 42,31 % 

3 12 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 70147 38,66 % 

4 9 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 67928 38,29 % 

5 2 SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 69705 37,80 % 

6 6 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 69975 36,16 % 
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7 8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 68954 35,46 % 

8 4 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

70004 35,27 % 

9 11 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

69202 29,59 % 

10 5 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

69942 28,75 % 

11 3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 69498 20,59 % 

12 1 VAST-MAKE  Ι.Κ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

69797 10,69 % 

 

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας , σε έλεγχο των στοιχείων των 

προσφορών (έλεγχος ομαλότητας κλπ ) και των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Κατά τη διαδικασία αυτή αποκλείστηκε η εταιρία  SYNERGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., γιατί ενώ 

στο ΤΕΥΔ στην ενότητα  Δ του μέρους ΙΙ, δήλωσε ότι θα αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας,   δεν συμπλήρωσε το πεδίο με αριθμ. 10 της ενότητας Γ του μέρους IV, 

σύμφωνα με την κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ  και δεν υπέβαλε ξεχωριστό ΤΕΥΔ, 

σύμφωνα με το άρθρο 23 της Διακήρυξης του έργου.  

Οι  οικονομικοί φορείς  με Α/Α 3,4,5,6,7,8,10,11 και 12 υπέβαλαν εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων  

ημερών από την υποβολή της προσφοράς του, την πρωτότυπη εγγυητική του επιστολή. 

 Οι οικονομικοί φορείς  με Α/Α 1,2,8 και 9 υπέβαλαν ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων και 

επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ‘ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’ με μέση προσφερόμενη έκπτωση   43,74% και προσφερόμενη τιμή 

40.826,43€ (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 «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης 

του Διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/24402/23-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 210/2018  (Α.Δ.Α.: 608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 
συνεδρίασης». 

 Την με αρ. 146/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΣΝΗΩ1Ρ-7ΗΓ) απόφαση με θέμα «Κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου « Αποκατάσταση 

Οδοστρωμάτων Οδού Ιπποτών (Α΄φάση Πεζοδρόμια)». 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού του έργου 

«Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄ Φάση εργασιών)». 
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Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για το έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού 

Ιπποτών (Α΄ Φάση εργασιών)»  την εταιρία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 43,74% και προσφερόμενη τιμή 40.826,43€ (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.). 

 

 

ΘΕΜΑ 4o εκτός ημερήσιας διάταξης                         Aπόφ. Αρ. 222 / 2018 (ΑΔΑ: Ω1ΟΩΩ1Ρ-ΗΡΓ)  

Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της  «φύλαξης της κοιλάδας των Πεταλουδών του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24589/24-4-2018) 

 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24587/24-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2018   

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη 

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της  «φύλαξης της κοιλάδας των 

Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τη φύλαξη της κοιλάδας των 

Πεταλουδών από ιδιώτη, του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.00/6142.0040)» 

  

Στη Ρόδο στις 23 Απριλίου 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. Βαιλάκη Άννα(πρόεδρος), ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή, μέλος, ΤΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού Άννα Λαμπράκη, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη συνέχιση της διενέργειας (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΤΗ) του δημόσιου 

πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της «φύλαξης της 

κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου (κωδ. 00/6142.0040), έτους 2018», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη 

του με την απόφαση 95/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1198/2018 Απόφαση 

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

και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/03/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/15640/2018. 

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.  

 

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 171/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία MY SERVISES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 

Με το έγγραφο 2/22298/2018 που στάλθηκε στις 13/04/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, προσκλήθηκε η εταιρεία MY SERVISES SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη. 



[52] 

Ο μειοδότης εγκαίρως στις 23/04/2018 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική 

ενημερότητα, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή και τα τοποθέτησε στο 

φάκελο του διαγωνισμού. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

3. Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για 

τη φύλαξη της κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου, και να 

κατακυρώσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της υπηρεσίας στην εταιρεία MY SERVISES 

SECURITY AND FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με αφμ:  997516863 και έδρα την 

οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 135-137, τκ 17672, στην Καλιθέα Αττικής, ως κάτωθι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
2. 008 5,31 10.662,48  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.248 7,20 8.985,60 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
368 9,25 3.404,00 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 10,56 2.365,44 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας- 

Ασφάλισης 

 25.417,52 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,47956 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 36,86€, και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

122,48 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.540,00  

ΦΠΑ  24% 6.129,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
31.669,60 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

7,06 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
2. 008 4,61 9.256,88  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.248 6,44 8.037,12 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
368 8,03 2.955,04 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 9,19 2.058,56 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας

- Ασφάλισης 

 22.307,60  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,50133 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 32,36€ και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για 

τις Παιδικές Κατασκηνώσεις 

σύμφωνα με το Ν. 3996/2011, ήτοι 

3 άτομα * 20,00 € = 60,00 €) 

112,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.420,00  

ΦΠΑ  24% 5.380,80  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
27.800,80  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 
25.540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
22.420,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 
47.960,00 

ΦΠΑ 24% 11.510,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.470,40 

 

Στοιχεία του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν. 

4144/2013 αναφορικά με την την υπ’αριθμ.1198/2018 Απόφαση Δημάρχου με την Διακήρυξη 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 € με ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 28.03.2018 και ώρα 

14.00μ.μ. 

 

Αριθμός των εργαζομένων 6 άτομα φυσική παρουσία 

Ημέρες και ώρες εργασίας 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται επτά ημέρες την εβδομάδα για 

όλη την διάρκεια του έργου και σύμφωνα με τα ωράρια εργασίας 

της Διακήρυξης, όπου έχουμε συνολικά 7.696 ώρες από 

01/05/2018 έως και 31/12/2018, ήτοι : 

Α). 736 ώρες Κυριακών και Αργιών  πρωινής και απογευματινής 

απασχόλησης. 

Β). 4.016 ώρες εργάσιμων ημερών πρωινής και απογευματινής 

απασχόλησης. 

Γ). 448 ώρες Κυριακών και Αργιών νυχτερινής απασχόλησης. 

Δ). 2.496 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

αντίγραφό της) 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2017 

(ΕΓΣΣΕ 2017) 

 Ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού (Συνολικά) που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες 

μικτές αποδοχές των 

εργαζομένων : 

38.161,78 € 

ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 

οκτώ λεπτά 

 Ύψος των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών 

(Συνολικά) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά : 

9.563,34 € 

ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα 

τέσσερα λεπτά 

 

 Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018. 
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 Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, 

των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24587/24-4-2018 

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

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

ισχύει.  

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

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

ισχύει.  

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

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

και ισχύει.  

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

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

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

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών  

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

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

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

18REQ002665420. 
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  Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

 Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

  Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού της «φύλαξης της κοιλάδας των Πεταλουδών του  Δήμου Ρόδου, έτους 2018»  

 

Β) Ανακηρύσσει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για τη 

φύλαξη της κοιλάδας των Πεταλουδών από ιδιώτη του Δήμου Ρόδου, και  κατακυρώνει 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της υπηρεσίας στην εταιρεία MY SERVISES SECURITY AND 

FACILITY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  με αφμ:  997516863 και έδρα την οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου 135-137, τκ 17672, στην Καλιθέα Αττικής, ως κάτωθι:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

8,08 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
2. 008 5,31 10.662,48  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.248 7,20 8.985,60 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
368 9,25 3.404,00 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 10,56 2.365,44 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας- 

Ασφάλισης 

 25.417,52 

 

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,47956 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 36,86€, και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για τις 

Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με 

το Ν. 3996/2011, ήτοι 3 άτομα * 20,00 

€ = 60,00 €) 

122,48 €  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 25.540,00  

ΦΠΑ  24% 6.129,60  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ  1) 
31.669,60  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ -ΚΟΣΤΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α (ΕΥΡΩ) 

7,06 

ΕΥΡΩ 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
2. 008 4,61 9.256,88  

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 1.248 6,44 8.037,12 25% 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-

ΑΡΓΙΕΣ 

ΠΡΩΙ- 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
368 8,03 2.955,04 75% 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 224 9,19 2.058,56 100% 

Κόστος 

Μισθοδοσίας

- Ασφάλισης 

 22.307,60  

Διοικητικό 

κόστος και 

κρατήσεις 

 

0,50133 % 

(περιλαμβάνει τις Νόμιμες υπέρ 

Δημοσίου και Τρίτων κρατήσεις 

0,14432%, ήτοι 32,36€ και την 

επιβάρυνση για το σύνολο των 

απασχολούμενων προσώπων για 

τις Παιδικές Κατασκηνώσεις 

σύμφωνα με το Ν. 3996/2011, ήτοι 

3 άτομα * 20,00 € = 60,00 €) 

112,40  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ% 22.420,00  

ΦΠΑ  24% 5.380,80  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
27.800,80  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) 
25.540,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 2) 
22.420,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

(ΣΥΝΟΛΟ 1) + (ΣΥΝΟΛΟ 2) 
47.960,00 

ΦΠΑ 24% 11.510,40 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.470,40 

 

Στοιχεία του Άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν. 

4144/2013 αναφορικά με την την υπ’αριθμ.1198/2018 Απόφαση Δημάρχου με την Διακήρυξη 

συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου 

Ρόδου, έτους 2018, κωδικού 00/6142.0040 και ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.770,94 € με ΦΠΑ, 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 28.03.2018 και ώρα 

14.00μ.μ. 

 

Αριθμός των εργαζομένων 6 άτομα φυσική παρουσία 

Ημέρες και ώρες εργασίας 

Η φύλαξη θα πραγματοποιείται επτά ημέρες την εβδομάδα για 

όλη την διάρκεια του έργου και σύμφωνα με τα ωράρια εργασίας 

της Διακήρυξης, όπου έχουμε συνολικά 7.696 ώρες από 

01/05/2018 έως και 31/12/2018, ήτοι : 

Α). 736 ώρες Κυριακών και Αργιών  πρωινής και απογευματινής 

απασχόλησης. 

Β). 4.016 ώρες εργάσιμων ημερών πρωινής και απογευματινής 

απασχόλησης. 

Γ). 448 ώρες Κυριακών και Αργιών νυχτερινής απασχόλησης. 

Δ). 2.496 ώρες εργάσιμων ημερών νυχτερινής απασχόλησης. 

Συλλογική σύμβαση εργασίας 

στην οποία υπάγονται οι 

εργαζόμενοι 

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 

αντίγραφό της) 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2017 

(ΕΓΣΣΕ 2017) 

 Ύψος του προϋπολογισμένου 

ποσού (Συνολικά) που αφορά 

τις πάσης φύσεως νόμιμες 

μικτές αποδοχές των 

εργαζομένων : 

38.161,78 € 

ήτοι τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 

οκτώ λεπτά 

 Ύψος των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών 

(Συνολικά) με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά : 

9.563,34 € 

ήτοι εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία ευρώ και τριάντα 

τέσσερα λεπτά 

 

Γ) Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2018. 

Δ) Στην οικονομική προσφορά έχει υπολογιστεί με εύλογο διοικητικό κόστος παροχής των 

υπηρεσιών, των αναλωσίμων, του εργολαβικού κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

κρατήσεων.  
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ΘΕΜΑ 5o εκτός ημερήσιας διάταξης                       Aπόφ. Αρ. 223 / 2018 (ΑΔΑ: ΩΛΩΟΩ1Ρ-Μ3Π)  

Έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24587/24-4-2018 ) 

 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24589/24-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού   

μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες 

φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών για τον ορισμό οριστικού μειοδότη για την υπηρεσία «υπηρεσίες φύλαξης 

Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2018». 

  

Στη Ρόδο στις 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 5/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη του 

συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε.Λινδίων, έτους 2018» (Κ.Α. 

00-6142.0036)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.690 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 136/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

1389/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 23/03/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/18477/2018.  Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 135/2018). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 206/2018 απόφαση 

της Ο.Ε. 

 

Ο μειοδότης –ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- με δ.τ. «KOLOSSOS 

SECURITY» σήμερα 23-04-2018 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που ορίζονται από την 

διακήρυξη 1389/2018  μετά από πρόσκληση μας στις 20-04-2018 όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο 

αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης……. 

 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 

Η Επιτροπή αφού ήλεγξε και αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά ένα προς ένα, αποφαίνεται 

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 

2018», την εταιρεία  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με δ.τ. ¨KOLOSSOS 

SECURITY¨  με τιμή συνολικά 22.286,16€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 27.634,84€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24589/24-4-2018 

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

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

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

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

ισχύει.  

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

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

και ισχύει.  

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

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

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

πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 
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 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και 

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

«Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του 

Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών  

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

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

 Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

18REQ002775345. 

 Τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. 

 Το Ν.4488/2017, παρ. Α1 του άρθρου 39, περί παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

 Το Ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, και το άρθρο 80 παρ.2, περί παραβάσεων της εργατικής 

νομοθεσίας. 

 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».  

  Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του  συνοπτικού   διαγωνισμού για την παραοχή 

υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων»   

 

Β) Ορίζει οριστικό μειοδότη για την παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Λινδίων, έτους 

2018», την εταιρεία  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με δ.τ. ¨KOLOSSOS 

SECURITY¨  με τιμή συνολικά 22.286,16€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 27.634,84€. 

 

 

ΘΕΜΑ 6o εκτός ημερήσιας διάταξης                           Aπόφ. Αρ. 224 / 2018 (ΑΔΑ: Ω15ΗΩ1Ρ-ΙΘ8)  

Ανάκληση της με αρ. 209/2018 (ΑΔΑ:Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με 

θέμα: «έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την διεξαγωγή 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του 

ΧΥΤΑ Β.Ρόδου» και εκ νέου έγκριση μελέτης  και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης 

για την διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 

εκμετάλλευσης βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β.Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης με αριθμ.πρωτ. 2/24537/24-4-2018 

 

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

Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/24537/24-4-2018,  η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμ.  209/2018 (ΑΔΑ : Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με θέμα: « Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την 

διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης 

Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» και εκ νέου έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων και 

τευχών δημοπράτησης του ίδιου διαγωνισμού. Σας αποστέλλουμε συνημμένα, εκ νέου, την 

διακήρυξη καθώς και την μελέτη με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» και θα σας παρακαλούσαμε για : 

1. Την ανάκληση της με αριθμό 209/2018 (ΑΔΑ : Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ ) απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής με θέμα: « Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την 
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διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου 

του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» και  

2. Εκ νέου έγκριση της μελέτης και κατάρτισης των όρων και τευχών δημοπράτησης του ίδιου 

διαγωνισμού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Aντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου Παλαιολόγου 

Μιχαήλ και του  αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κου Αλαφάκη 

Ιωάννη) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/24537/24-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αρ. 210/2018  (Α.Δ.Α.: 608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 
συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Ανακαλεί την με αρ. 209/2018  (ΑΔΑ : Ω4Μ7Ω1Ρ-ΞΤΝ ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου με θέμα: « Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την 

διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου 

του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» 

Β) Εγκρίνει, εκ νέου, τη μελέτη και καταρτίζει, εκ νέου,  τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του 

διαγωνισμού «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων και τευχών δημοπράτησης για την 

διεξαγωγή διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Εκμετάλλευσης 

Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» ως εξής: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 

προκηρύσσει  
 

δημόσιο διεθνή ανοικτό Διαγωνισμό και καλεί 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
 

Ο Διαγωνισμός αφορά την επιλογή Παρόχου για την κατάρτιση Σύμβασης Παραχώρησης 

Υπηρεσιών με αντικείμενο 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Η Σύμβαση Παραχώρησης ανέρχεται σε είκοσι (20) έτη 

από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 
 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους και προϋποθέσεις που 

περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα. 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Η Διακήρυξη εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. …./…-…-2018, απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

 
ΆΡΘΡΟ 1

:
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αναθέτων Φορέας 

Αναθέτων Φορέας είναι  : Ο Δήμος Ρόδου 

Η Υπηρεσία που διεξάγει τον Διαγωνισμό είναι: η Διεύθυνση …………………………. του Δήμου 

Ρόδου. 

 
Βασικά Σημεία Διακήρυξης 

 

Τίτλος  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΧΥ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου  

CPV 45251240-5 

Είδος διαδικασίας Ανοικτός Διαγωνισμός. 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

Καθαρός Κύκλος Εργασιών Νοείται ο κύκλος εργασιών του Αναδόχου 

εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. μείον τυχών κρατήσεων, 

εισφορών ή όποιου άλλου φόρου επιβάλλεται, 

ανεξάρτητα από τον έκτακτο ή μόνιμο χαρακτήρα 

του. 

Χρηματοδότηση Έργου Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί με αυτοχρηματοδότηση. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Σύμβασης 8.316.955,00€ χωρίς Φ.Π.Α. με προεξοφλημένο το 

σύνολο των εκτιμώμενων μικτών ετήσιων εσόδων 

του Αναδόχου στην περίοδο των 20 ετών. Ο ως άνω 

προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και το μόνο 

συγκριτικό μέγεθος για την επιλογή του Αναδόχου 

είναι η συνδυαστική βαθμολογία της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς του, όπως ορίζεται στην 

παρούσα.  

Διάρκεια Σύμβασης Είκοσι (20) έτη από την έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 

Επιτόκιο Προεξόφλησης Νοείται επιτόκιο 7,53% 

Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση 

στην ΕΕ 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης σε εθνικό 

επίπεδο 

 

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα 

Υποβολής Προσφορών 

 

Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης 

Προσφορών 

 

Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων 

επί όρων της παρούσας Διακήρυξης 

 

 
Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας του Αναθέτοντος Φορέα 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:   …………………………………….. 

Διεύθυνση:     …………………………………….., Ρόδος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:   …………………………………….. 

Αριθμός fax:                                                         …………………………………….. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:          ……………………………………… 
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Συνοπτική Περιγραφή της Σύμβασης 

 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου                        από τον Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, με παραχώρηση                      του δικαιώματος εκμετάλλευσης του βιοαερίου, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις                  που καθορίζονται στην παρούσα 

Διακήρυξη. 

 Διευκρινίζεται ότι το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει: 

 Τη μετακίνηση των απορριμματικών αποθέσεων που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

κλίσεων πρανών 1:3 κατά μέγιστο. 

 Την τοποθέτηση εξομαλυντικής στρώσης πάχους 40-50cm σε όλη την έκταση των δύο κυττάρων 

του Χ.Υ.Τ.Α. από ομοιογενή υλικά με κόκκους μέγιστης διαμέτρου 15cm. 

 Την τοποθέτηση στεγανωτικής αργιλικής στρώσης πάχους 50cm σε όλη την έκταση των δύο 

κυττάρων του Χ.Υ.Τ.Α., διαπερατότητας k≤10
-9

m/sec. 

 Την κατασκευή, συντήρηση & λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με όλες τις 

απαραίτητες εγκαταστάσεις ήτοι επεξεργασία βιοαερίου, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών υποδομών, 

Διασύνδεσης Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κλπ, που έχουν στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία 

της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής. 

 Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου συλλογής & μεταφοράς του βιοαερίου 

στην Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής. Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται δίκτυο από όλα τα κύτταρα του 

Χ.Υ.Τ.Α. ήτοι το ολοκληρωμένο, αυτό που βρίσκεται σε λειτουργία. Στη φάση αυτή δεν 

περιλαμβάνεται το αέριο που θα παράγεται στο κύτταρο που θα κατασκευαστεί για τα υπολείμματα 

της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.. 

 Τη διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών για την αδειοδότηση των ως άνω εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών. 

 Τη χρηματοδότηση του συνόλου όλων των παραπάνω έργων και ενεργειών. 
Ως προς το αντικείμενο της Σύμβασης, αναλυτικότερη περιγραφή και παράθεση συγκεκριμένων 

τεχνικών δεδομένων γίνεται στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής. 
 
ΆΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Διακήρυξη έχουν το νόημα που 

καθορίζεται παρακάτω: 

 «Πάροχος» ή «Νέος Πάροχος» ή «Πάροχος Υπηρεσιών (Π.Υ.)»: ο Οικονομικός Φορέας ο 

οποίος θα κληθεί να συνάψει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Διακήρυξη. 

 «Οικονομικός Φορέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει την εκτέλεση 

εργασιών και/ή έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 

 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε Οικονομικός Φορέας ή Κοινοπραξία ή Ένωση τέτοιων Φορέων που 

προτίθεται να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής του. 

 «Διαγωνιζόμενος/οι» ή Υποψήφιος/οι Πάροχος/οι»»: Οι Επιχειρήσεις ή/και Κοινοπραξίες των 

ανωτέρω Επιχειρήσεων ή/και Ενώσεις Προσώπων, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 

στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλει φάκελο Προσφοράς.  

 «Εργοδότης» ή «Αναθέτων Φορέας»: Ο Δήμος Ρόδου. 

 «Παροχή Υπηρεσίας»: Το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση, τις 

οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Πάροχος. 
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 «Ευρωπαϊκά Πρότυπα»: Τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον Κύριο του Έργου και τα οποία 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)» ή ως «Κείμενα 

Εναρμόνισης (HD)», σύμφωνα με τους κανόνες αυτών των οργανισμών. 

 «Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση»: Η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός 

προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και 

με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης 

του. Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση χορηγείται από τον ΕΛΟΤ. 

 «Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης»: η ημερομηνία κατά την οποία θα υπογραφεί η 

Σύμβαση από τον Πάροχο και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

 «Χ.Υ.Τ.Α.»: Ο οριοθετημένος χώρος όπου βρίσκονται ο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου. 

 «Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές»: Οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν υιοθετηθεί από τα 

κράτη μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 «Σύμβαση»: Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναθέτοντα Φορέα και του Παρόχου και 

τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

 «Συμβατική Περίοδος»: Το χρονικό διάστημα Παροχής της Υπηρεσίας, από την Ημερομηνία 

Υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτής. 

 «Συμβατικό Τίμημα»: Η οικονομική προσφορά του Παρόχου. 

 «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού»: Η επιτροπή για τη διενέργεια του Διαγωνισμού που 

ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4413/2016. 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

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  

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 

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.  

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

Για λόγους πληρέστερης αντίληψης των συνθηκών δημοπράτησης και για λόγους διασφάλισης 

ποιότητας ως προς την εκτέλεση της σύμβασης κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

φορείς να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασης προκειμένου να είναι σε θέση να προετοιμάσουν την 

προσφορά τους. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς 

έχουν πραγματοποιήσει μετά από αίτησή τους επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα 

βεβαιώνεται με έγγραφο που θα χορηγείται από τον Αναθέτοντα Φορέα και το οποίο θα 

περιλαμβάνεται - επί ποινή αποκλεισμού - στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε 

περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, την επιτόπια επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιήσει 

ένα από τα μέλη της. Τα αιτήματα για επίσκεψη υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

υπογεγραμμένα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες πριν τη 

προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνίες και 

ώρες που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω του δικτυακού τόπου του Διαγωνισμού 

μέχρι και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν τη προθεσμία λήξης υποβολής των προσφορών.   

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Η υποβολή προσφοράς στο Διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 

Για λόγους πληρέστερης αντίληψης των συνθηκών του έργου κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες 

να έχουν ίδια αντίληψη της κατάστασής του, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν την 

προσφορά τους. Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς 

έχουν πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη, γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο που θα 

χορηγείται από τον Αναθέτοντα Φορέα και το οποίο θα περιλαμβάνεται - επί ποινή αποκλεισμού 

- στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης κάθε ενδιαφερόμενου θα ορίζεται στο απαντητικό 

έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, την επιτόπια 

επίσκεψη μπορεί να πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της. 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν 

θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από νόμιμη 

μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια κα άλλα έντυπα με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση 

που κάποια από τα παραπάνω ζητηθούν να μεταφραστούν αυτό θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα 

του Διαγωνιζόμενου, εντός της προθεσμίας που η Επιτροπή Διενέργειας θα θέτει ειδικά. 
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Κάθε ένσταση, υπόμνημα ή έγγραφο των Ενδιαφερομένων, των Διαγωνιζομένων και του 

Προσωρινού ή Οριστικού Αναδόχου που απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα θα υποβάλλεται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νομίμως κυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της 

Ελλάδας στην χώρα της εκδούσας αρχής, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostille», 

σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/84, ώστε να 

πιστοποιείται η γνησιότητα τους. 

Η μετάφραση εγγράφων συνταγμένων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής γίνεται είτε από 

Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο Προξενείο, είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την κείμενη νομοθεσία. 

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην 

ανάθεση και την υλοποίηση της Σύμβασης, των Υποψηφίων, των Διαγωνιζομένων και του 

Αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αλλοδαπών φορέων, ο 

Διαγωνιζόμενος και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

υπαλλήλων του με τον Αναθέτοντα Φορέα, με διάθεση διερμηνέων. Τα έξοδα των διερμηνέων 

αυτών, σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνουν τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους Ενδιαφερομένους, τους Διαγωνιζομένους και τον 

Προσωρινό ή Οριστικό Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τους κανόνες των παρ. 1 και 

2 του άρθρου 28 του Ν. 4413/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Ο Αναθέτων Φορέας τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 27 του Ν. 4413/2016. 

Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Διαγωνιζόμενοι, ο Προσωρινός και ο Οριστικός Ανάδοχος οφείλουν να 

μην κοινοποιούν σε τρίτους όσες πληροφορίες θα τους παρασχεθούν και, εν γένει, λάβουν γνώση 

με οιονδήποτε τρόπο, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και της εκτέλεσης της Σύμβασης, εκτός εάν 

αυτό συνιστά νόμιμη υποχρέωσή τους. 

Εφόσον ένας Διαγωνιζόμενος χαρακτηρίζει, με την προσφορά του, πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

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

σχετικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστούν ως 

εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διαδικασία ανάθεσης, την εκτέλεση και την υλοποίηση της Σύμβασης εφαρμόζονται, ιδίως, οι 

παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης: 

 Ο N. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 Ο Ν. 3463/2006, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. 

 Ο Ν. 4413/2016, «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης- Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά 

με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 

 Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ «περί των στερεών αποβλήτων».  
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 Ο Κανονισμός 166/2006/ΕΚ «για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς 

ρύπων και τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ». 

 Ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ «για τις μεταφορές αποβλήτων». 

 Ο Ν. 3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

 Ο Ν. 1642/86 και ο Ν.2859/2000.  

 Η παρ. Ζ’ του 1
ου

 του Ν. 4152/2013 για την «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16
ης

 Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερημένων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές». 

 Ο Ν. 3548/2007, «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Ο Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.  

 Ο Ν.4013/2011, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση έκτου Κεφαλαίου Ν.3588/07 

(πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

 Ο Ν.4205/2013, «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

 Ο Ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Ο Ν. 4250/2014,«Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, Τροποποίηση Διατάξεων του Π. . 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις». 

 Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/16 και συμπληρωματικά οι 

διατάξεις του Ν. 4412/16.   

 Η Κ.Υ.Α. 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β'/23-1-2009), «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη 

λειτουργία, την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(Φο.Δ.Σ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 Η με αριθμ. 539/07-08-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 

 Η με αριθμ. 575/20-09-2013, απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου 

 Η με αριθμ. …/...-…-2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για την 

έγκριση των όρων του Διαγωνισμού και διενέργειάς του. 

 Η με αριθμ. …/...-…-2018, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου για τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Λοιπές διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά πιο πάνω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

8.1 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, 
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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.  

 

8.2 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: 

 

8.2.1 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), 

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) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και 

όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του Αναθέτοντος Φορέα ή του Διαγωνιζόμενου, 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), 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), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α'166) 

και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α'173), 

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 5/4/2011, 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), η οποία 

ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α' 215). 
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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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

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

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

8.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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   

β) 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.  

ή/και 

γ) 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. 

 

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

προσφέρων 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,  
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(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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 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,  

(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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10.2 της παρούσας,  

(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 και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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

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

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

8.2.5. 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  

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

στις παραγράφους 8.2.1, 8.2.2. γ) 8.2.3 και 8.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

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

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

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

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

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

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

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

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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8.2.7. 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. 

8.2.8. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

8.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  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. 

8.4 Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια 

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

σύμβασης οι οικονομικοί φορείς πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν: 

Α. Θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ φόρων, για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις και ο μέσος 

όρος Ιδίων Κεφαλαίων, για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, να ανέρχεται τουλάχιστον σε 1.500.000€. 

Ίδια Κεφάλαια νοούνται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων 

μειοψηφίας και επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, κάθε μέλος 

πρέπει να διαθέτει θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ φόρων, για τις τρεις (3) τελευταίες 

χρήσεις. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν 

λόγω επάρκεια. 

Β. Μέσο όρο κύκλου εργασιών που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του 

Διαγωνισμού (υπηρεσίες κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας μονάδων αξιοποίησης βιοαερίου 

από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων), για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, μεγαλύτερο από 300.000 

ευρώ. Σε περίπτωση που η εν λόγω επάρκεια του Διαγωνιζόμενου αφορά έργα στα οποία έχει 

συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ή σε ένωση προσώπων, η επάρκεια  του Διαγωνιζομένου θα 

υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό συμμέτοχής του στο κοινοπρακτικό σχήμα ή στην ένωση 

προσώπων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την 

εν λόγω επάρκεια. 

Γ. Πιστοληπτική ικανότητα ή ρευστότητα (χρηματικά διαθέσιμα) τουλάχιστον 650.000€. Σε 

περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω 

επάρκεια. 

Δ. Θα πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας : -  Κυκλοφορούν  Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1 

Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της      επιχείρησης  

ή αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς από δήλωση ορκωτού λογιστή. Σε περίπτωση 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, όλα τα μέλη της πρέπει να καλύπτουν τον δείκτη βιωσιμότητας. 
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8.5 Επαγγελματική και Τεχνική Ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται,  

α) να διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την 

προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτουν 

εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς αξιοποίησης του βιοαέριου που παράγεται από 

Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων και επιτυχούς υλοποίησης Έργων Παροχής Υπηρεσιών 

Αξιοποίησης Βιοαέριου από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων. 

β) Να έχουν ολοκληρώσει ή να εκτελούν επιτυχώς κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας προ 

της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την 

Αξιοποίηση Βιοαέριου από Χώρους Διάθεσης Απορριμμάτων που να αφορά έργο με ονομαστική ισχύ 

τουλάχιστον 0.3 ΜWe, το οποίο να λειτουργεί επιτυχώς τουλάχιστον την τελευταία διετία προ της 

ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που η εν λόγω εμπειρία του Διαγωνιζόμενου 

αφορά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα ή σε ένωση προσώπων, η εμπειρία 

του Διαγωνιζομένου θα υπολογίζεται εφόσον το ποσοστό συμμέτοχής του στο κοινοπρακτικό σχήμα ή 

στην ένωση προσώπων ανέρχεται σε ποσοστό ίσο ή ανώτερο του 40%. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή 

Ένωσης Προσώπων, αρκεί ένα μέλος της να διαθέτει την εν λόγω εμπειρία. 

γ) Να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στελέχη για τις θέσεις ευθύνης, για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών: 

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή/και 

Πολιτικού Μηχανικού ή/και Χημικού Μηχανικού, με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, 

υπευθύνου κατασκευής ενός τουλάχιστον έργου συναφούς με το αντικείμενο του Διαγωνισμού και 

μεγέθους τουλάχιστον ίσου με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο Α. 

Ένα (1) άτομο, ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εμπειρία 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών, με επιπρόσθετη εμπειρία  δύο (2) ετών, στη λειτουργία εγκαταστάσεων 

συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.  

Ένα (1) Μηχανοτεχνίτη ή/και Ηλεκτροτεχνίτη (απόφοιτοι σχολών όπως ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Τεχνικών Σχολών 

Εργοδηγών ή άλλων ισοδύναμων), με διετή προϋπηρεσία στη λειτουργία/ συντήρηση εγκαταστάσεων 

συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

8.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν σε ισχύ: i) Το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001, για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. σε κατασκευή 

συντήρηση και λειτουργία περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων, ii)Το πρότυπο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ISO 14001, για το αντικείμενο της δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. σε 

κατασκευή συντήρηση και λειτουργία περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων και iii) Το πρότυπο 

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

δημοπρατούμενης παροχής υπηρεσίας δηλ. σε κατασκευή συντήρηση  και λειτουργία 

περιβαλλοντικών και ενεργειακών έργων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων, αρκεί 

ένα μέλος της να διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά.  

8.7 Επίκληση Ικανότητας Τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 8.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 8.5), 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. 

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

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

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

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
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τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

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

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 

υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κατατίθεται από κάθε Διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας εκτός Φ.Π.Α ή 166.339,10€. Οι 

εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Αναθέτοντα Φορέα και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 

Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Στην περίπτωση 

αυτή μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία εγγυητικές επιστολές συμμετοχής με συνολικό 

ύψος το ζητούμενο. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6 

της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των επτά (7) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν 

παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε η εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να 

ισχύουν για ένα μήνα περισσότερο του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά στο Διαγωνιζόμενο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, επιστρέφεται 

μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, 

επιστρέφονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επέλευσης των εννόμων 

αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη 

νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. 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.  

 

ΑΡΘΡΟ 10   ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

10.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

τις καταστάσεις της παραγράφου 8.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

8.3, 8.4, 8.5, 8.6 και 8.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

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

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

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

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

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

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

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

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

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

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

όπως ορίζονται στις παραγράφους 8.1 έως 8.7 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 40  του ν.4413/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 8.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν 

οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 8.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 8.3 – 8.7). 

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 8.2. 

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 8.2. οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 8.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

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

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

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

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

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

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

β) για τις παραγράφους 8.2.2. & 8.2.3 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 εργαζομένους. 

Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 

απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που 

πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8.2.3, το έγγραφο ή το 

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

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

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
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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 8.2.1 και 8.2.2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8.2.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 8.2.3. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

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

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 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. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 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. 

Γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 8.2.2.γ της παρούσας, 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. 

Δ) Για την παράγραφο 8.2.4. δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 

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

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

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους] : 

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

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

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

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

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

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

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

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

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

μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 

ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς. 

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

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

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

δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 

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

1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

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

αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  
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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 

Ε )Για την παράγραφο 8.2.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,. 

 

Β. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 8.3. (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, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 

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

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

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

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

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

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

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

Β. 3. Για την απόδειξη της Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ. 8.4 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

α) Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων χρήσεων. Ως Οικονομικές Καταστάσεις των 

τριών (3) τελευταίων χρήσεων νοούνται οι δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις [οι ενοποιημένες 

ή, σε περίπτωση που δεν συντάσσονται τέτοιες, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις των 

τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών ετών τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας κατάθεσης υποβολής των προσφορών και οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του Διαγωνιζόμενου και 

είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός 

οικονομικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με τους λόγους της μη 

δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις. Σε περίπτωση που το 

τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν έχουν καταρτιστεί ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την 

υποβολή της προσφοράς, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η 

κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως προηγούμενων τριών (3) 

συναπτών οικονομικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) 

έτη, θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα, 

οικονομικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές 

Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ (€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα 

απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε 

χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,  

β) Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Διακήρυξης, σχετικά με το ποσοστό του 

συνολικού κύκλου εργασιών του Διαγωνιζόμενου που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες συναφείς με το 

αντικείμενο του Διαγωνισμού, 
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 γ) Βεβαίωση που εκδίδεται από τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην οποία θα 

αναφέρεται ρητώς είτε το ποσό της πιστοληπτικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου, είτε το ποσό του 

μέσου όρου των χρηματικών διαθεσίμων (εξαιρουμένων τυχόν υπολοίπων σε δεσμευμένους 

λογαριασμούς) των τελευταίων έξι (6) μηνών (ρευστότητα) του Διαγωνιζόμενου,  

δ) Τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της ή αν νομίμως δεν δημοσιεύεται ισολογισμός δήλωση 

ορκωτού λογιστή από τα οποία να προκύπτει ο δείκτης βιωσιμότητας.  

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. 

 

Β. 4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 8.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Διακήρυξης, στην οποία 

θα δηλώνονται τα κύρια στοιχεία των εγκαταστάσεων που καλύπτουν την ζητούμενη τεχνική 

ικανότητα, β) πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των εκτελεσθέντων ή υπό εκτέλεση υπηρεσιών και 

απλά αντίγραφα των αδειών λειτουργίας των δηλωθέντων εγκαταστάσεων ή αντίστοιχο έγγραφο για 

αλλοδαπές επιχειρήσεις. Τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστο τα κάτωθι στοιχεία: αα) Ονομασία της εγκατάστασης στην οποία παρασχέθηκαν οι 

υπηρεσίες / εργασίες του Διαγωνιζομένου, ββ) Ονομασία αναδόχου (μεμονωμένη επιχείρηση ή 

Κοινοπραξία), γγ) Ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στη σύμβαση/ Κύριος του Έργου / Φορέας 

Ανάθεσης, δδ) Ημερομηνίες Έναρξης / Περαίωσης Εργασιών, εε) Λειτουργική και Τεχνική 

Περιγραφή Εγκαταστάσεων με σαφή αναφορά στη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων, στστ) 

Υπηρεσίες που παρείχε ο ανάδοχος, με σαφή αναφορά στο είδος και στο αντικείμενο αυτών, ζζ) 

Προσωπικό που διέθεσε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ηη) Δήλωση περί εμπρόθεσμης και 

έντεχνης εκτέλεσης των έργων και υπηρεσιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από τους 

αρμόδιους φορείς ανάθεσης των υπηρεσιών. Αν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες 

φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβληθούν πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή (αναθέτουσα 

αρχή ή αναθέτων φορέας), ενώ αν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα 

υποβληθούν πιστοποιητικά που θα συνταχθούν από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο φορέα, β) 

Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Διακήρυξης, με τα 

ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών, γ) Υπογεγραμμένα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών., δ) Αποδεικτικά 

εμπειρίας των στελεχών από τους αναθέτοντες φορείς των εκάστοτε υπηρεσιών, ε) Υπεύθυνη δήλωση 

του προτεινόμενου προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Διακήρυξης, με την οποία θα 

αποδέχεται τον διορισμό του στη θέση ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Διακήρυξη 

 

Β. 5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 8.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο. 

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. Προσκομίζονται επίσης απόφαση του 

αρμοδίου κατά το καταστατικό οργάνου του Διαγωνιζόμενου (σε περίπτωση μη φυσικού προσώπου) 

το οποίο εγκρίνει τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό και ορίζει τον εκπρόσωπό του, αν δεν 

προβλέπεται από το καταστατικό, για την υποβολή της προσφοράς ή συμβολαιογραφικό έγγραφο, σε 
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περίπτωση διορισμού πληρεξουσίου. Δεν γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

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 και το Ν. 4413/2016. Επιπλέον 

θα υποβληθούν α) Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων με το 

οποίο συμφωνείται η συμμετοχή της στον Διαγωνισμό, δηλώνονται τα ποσοστά κάθε μέλους της 

Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας ή της 

Ένωσης Προσώπων και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση 

της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων και των μελών της έναντι της Α.Α, β) Πράξη του 

αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων από την οποία να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους στην Κοινοπραξία ή στην Ένωση και στο 

Διαγωνισμό, γ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων από την 

οποία να προκύπτει σαφώς ότι αναλαμβάνει από κοινού την ευθύνη για κάθε τι σχετικό με την παροχή 

υπηρεσιών, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης, έναντι της Α.Α. 

Β. 9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

11.1 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, όπως εξηγείται παρακάτω. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης και Συντελεστές Βαρύτητας βαθμολογούμενων Κριτηρίων αξιολόγησης 

της Τεχνικής Προσφοράς 

Περιγραφή Κριτηρίου Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητα (βi) 

1. Λειτουργικότητα προτεινόμενης τεχνικής λύσης, λαμβανομένης υπόψη της 

χωροθέτησης των Εγκαταστάσεων (φρεάτια βιοαερίου και όδευση αγωγών 

συλλογής και μεταφοράς, σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης, κτλ) 

35% 

2. Τεκμηρίωση προτεινόμενης τεχνικής λύσης με επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 

της υπηρεσίας και τρόπων αντιμετώπισής τους 
20% 
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3. Πρόγραμμα συντήρησης σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης και δικτύου 

συλλογής βιοαερίου 
15% 

4. Πληρότητα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 15% 

5. Αποτελεσματικότητα Προτεινόμενης Ομάδας – Οργανόγραμμα 10% 

6. Απόδοση εξοπλισμού ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου 5% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

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

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

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

 

1
ο 

Κριτήριο ανάθεσης: Λειτουργικότητα προτεινόμενης τεχνικής λύσης λαμβανομένης υπόψη της 

χωροθέτησης των Εγκαταστάσεων (φρεάτια βιοαερίου και όδευση αγωγών συλλογής και μεταφοράς, 

σταθμός ενεργειακής αξιοποίησης, κτλ) 

Το 1
ο 
κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο βαθμό από 0 έως 120. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνισμού ορίζεται σε σ1=35%. 

 

2
ο 

Κριτήριο ανάθεσης: Τεκμηρίωση προτεινόμενης τεχνικής λύσης με επισήμανση ιδιαιτεροτήτων 

της υπηρεσίας και τρόπων αντιμετώπισής τους 

Το 2º κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο βαθμό από 0 έως 120. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνισμού ορίζεται σε σ2=20%. 

 

3º Κριτήριο ανάθεσης: Πρόγραμμα συντήρησης σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης και δικτύου 

συλλογής βιοαερίου. 

Το 3º κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο βαθμό από 0 έως 120. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνισμού ορίζεται σε σ3=15%. 

 

4º Κριτήριο ανάθεσης: Πληρότητα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του 

διαγωνιζόμενου, βάσει των απαιτούμενων στοιχείων της διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων και 

όσων αναφέρονται στα Παραρτήματα της παρούσης. 

Το 4
ο 
κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ4, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 0 έως 120. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 4 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ4= 15%. 

 

5º Κριτήριο ανάθεσης: Αποτελεσματικότητα Προτεινόμενης Ομάδας – Οργανόγραμμα 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα, η αποτελεσματικότητα και η οργάνωση της 

προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα με βάση τα απαιτούμενα  στη διακήρυξη, η 

καταλληλότητα της ομάδας, η τεκμηρίωση καθηκόντων και κατανομής εργασιών, η 

αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας, ο βαθμός συνοχής της και η δυνατότητα 

καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της υπηρεσίας, όπως 

προκύπτει από προγενέστερες εργασίες και συνεργασίες. 

Το 5
ο 
κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ5, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 120. 

Η βαρύτητα του κριτηρίου 5 στο σύνολο της τεχνικής βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε             

σ5= 10% 

 

6º Κριτήριο ανάθεσης: Απόδοση εξοπλισμού ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαέριου 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η απόδοση του προτεινόμενου εξοπλισμού ενεργειακής αξιοποίησης 

του βιοαέριου. 

Το 6º κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ6, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 0 έως 120. 
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Η βαρύτητα του κριτηρίου 6 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ6= 5%. 

Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 

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

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

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

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

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

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

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

προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Uτπ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο :  

 

Uτπ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*Κ6 

 

2.3.3 Βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς 
 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο θα ελέγξει το περιεχόμενο 

των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Εγγράφων του Διαγωνισμού. 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι Τεχνικές 

Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που 

κατά τη διαδικασία του ελέγχου διαπιστωθούν Προσφορές που δεν καλύπτουν τους 

απαιτούμενους από τα Έγγραφα Διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, η Αναθέτουσα 

Αρχή απορρίπτει τις Προσφορές αυτές δια του Αρμοδίου Οργάνου της. Σε περίπτωση που το 

Αρμόδιο Όργανο θεωρήσει μια Οικονομική Προσφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή, εφαρμόζονται τα 

αναφέροντα στο άρθρο 12. 

 

Για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές κατά τα ως άνω, 

υπολογίζεται η συγκριτική τιμή Προσφοράς Uοπ κάθε Προσφοράς ως εξής: 

 

Uοπ = Οικονομική προσφορά = Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά, 

                

όπου ως Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά ορίζεται το αριθμητικό μέρος του ποσοστού  

έναντι του οποίου ο Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη Σύμβαση, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως Οικονομική Προσφορά η Προσφορά του εκάστοτε 

οικονομικού φορέα.  

 

H σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα : 

 

U = Uτπ * 70% + Uοπ * 30% 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά που θα συγκεντρώσει 

τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία U, υπολογισμένη όπως ως άνω. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων προσφορών, ως πλέον συμφέρουσα προσφορά 

λαμβάνεται αυτή με την μεγαλύτερη βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς Uτπ. 

 

11.2 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 

11.2.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

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

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

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

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν στο αντικείμενο της 

σύμβασης για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. Θεωρείται δεδομένο ότι οι 

διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών της 

σύμβασης. 

 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 [Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

11.2.2.  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 

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.  

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

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 

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. 

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

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

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

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

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 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. 

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

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

11.2.6. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπό)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

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

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

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

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

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

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

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

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

και 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. 

 

11.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

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, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

72 του Ν.4412/2016 και τα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας διακήρυξης, γ) την βεβαίωση ότι ο 

προσφέρων έχει επισκεφθεί έγκαιρα την εγκατάσταση, δ) πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των 

εκτελεσθέντων ή υπό εκτέλεση υπηρεσιών με το περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 8.3 της 

παρούσας με σκοπό την εξασφάλιση της Α.Α ως προς την τεχνική φερεγγυότητα των οικονομικών 

φορέων και συνακόλουθα την διασφάλιση το βέλτιστου τεχνικού αποτελέσματος της δημοπράτησης. 

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  8.2.1 έως 8.2.5 και  πληροί τα κριτήρια επιλογής 

της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των 

προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https : // ec.europa.eu / growth / 

tools-databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
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Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 

και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν 

στο σχετικό διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και 

δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την τεχνική προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού και τα 

εξής στοιχεία- έγγραφα: 

1. Τεχνική Έκθεση με αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του τεχνικού αντικειμένου 

της Σύμβασης από τον Διαγωνιζόμενο, επισήμανση των τυχόν ιδιαιτεροτήτων και προβλημάτων, 

καθώς και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει, κατ' 

ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

i. Μεθοδολογία εκτίμησης ποσοτήτων του παραγόμενου βιοαερίου. 

ii. Περιγραφή του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του έργου, πιθανά προβλήματα και 

ιδιαιτερότητες, υπόδειξη τρόπων επίλυσή τους. 

iii. Αναλυτική περιγραφή και προδιαγραφές χωροθέτησης των φρεατίων άντλησης βιοαερίου 

καθώς και της όδευσης των αγωγών συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου. 
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iv. Αναλυτική τεχνική και λειτουργική περιγραφή του προτεινόμενου τεχνικού εξοπλισμού, η 

οποία θα συνοδεύονται από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.  

Η Τεχνική Έκθεση θα συνοδεύεται κατ' ελάχιστο, επί ποινή αποκλεισμού, από τα ακόλουθα σχέδια 

(σε κατάλληλη κλίμακα): 

i. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να περιλαμβάνονται μηκοτομές και διατομές με τη 

διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου, με μέγιστη κλίση 1:3. 

ii. Γενική διάταξη έργων τοποθέτησης της εξομαλυντικής στρώσης, πάχους 40-50cm. 

iii. Γενική διάταξη έργων τοποθέτησης της στεγανωτικής στρώσης, πάχους 50cm. 

iv. Γενική διάταξη έργων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου που περιλαμβάνει τις θέσεις των 

φρεατίων και των αγωγών μεταφοράς. 

v. Γενική διάταξη του σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης. 

2. Πρόγραμμα συντήρησης σταθμού ενεργειακής αξιοποίησης & δικτύου συλλογής βιοαερίου. 

3. Οργανόγραμμα με τη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης όπου 

θα παρουσιάζονται τα καθήκοντα και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της ομάδας.  

4. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Διαγωνιζομένου στην οποία θα δηλώνονται το τμήμα της Σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τους υπεργολάβους που προτείνει, 

καθώς και ότι αυτοί δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις αρνητικές προϋποθέσεις ή τους λόγους 

αποκλεισμού που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

11.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ποσοστό επί τοις 100. 

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική 

οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  σε μορφή 

pdf. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ποσοστό επί τοις 

100 ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν.4412/2016. 

 

11.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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11.6 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 11.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 11.2 (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 11.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 11.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 11.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 12.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 12.2 (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 12.1. 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 12.1.1. της παρούσας  

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

12.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

12.1.1 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,  ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 

γίνει 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την ……..η του μηνός 

…………….. ……. και ώρα 11:00 π.μ  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία  και 

ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους. 
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12.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της παρούσης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

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

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

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

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

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

διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 12.4 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.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

(ανηγμένη τιμή προσφοράς) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, Ο Δήμος στην περίπτωση 

αυτή επιλέγει τον ανάδοχο με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

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

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

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 12.4 της 

παρούσας.  

12.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι ημερών (20) ημερών  

από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 

περιγράφονται στην παράγραφο 8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 8.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 8.3 -8.5  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. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται 

προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή 

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

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 8.2. (λόγοι αποκλεισμού) και 8.3 έως 8.5 

(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 8.3 -8.5 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. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

12.3 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, 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 12.4.  

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 12.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 

τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 

36 του ν. 4129/2013,  

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.2. 
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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.  

12.4  Επίλυση διαφορών κατά την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης.  

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, 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 λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 



[92] 

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. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

13. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

13.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,  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 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.  

13.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4413/2016, ν. 4412/2016 οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

13.3 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.  

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 έναρξη της διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται με την υπογραφή της και η λήξη της με το πέρας 

είκοσι (20) ετών από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής ή την 

ενεργοποίηση της Διασύνδεσης. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει 

να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες κατά τον νόμο άδειες και να έχουν κατασκευαστεί τα 

απαιτούμενα δίκτυα για τη συλλογή και ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης έκδοσης κάποιας εκ των παραπάνω αδειών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 

(1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

Παρόχου, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

Η Σύμβαση λύεται α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειάς της,, όπως τυχόν τροποποιήθηκε ή 

β) με καταγγελία από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Παραχωρησιούχο ή γ) με κοινή συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών ή δ) όταν η Θερμογόνος Δύναμη του αντλούμενου βιοαερίου μειωθεί σε 
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επίπεδα που καθίσταται ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου ή 

ε) σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανώτερης βίας. 

Μετά τη λήξη της Σύμβασης, αν έχει καταστεί ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στις 

εγκαταστάσεις του Παρόχου, ο τελευταίος υποχρεούται: 

 Να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

και να τον παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

λήξης της Σύμβασης. 

 Να εξασφαλίσει την καύση των εναπομεινασών (μη ενεργειακά αξιοποιήσιμων) ποσοτήτων 

βιοαερίου, από το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α. σε πυρσό καύσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο. 

 

13.4 Υπεργολαβία 

13.4.1. η υπεργολαβία θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Ν.4413/2016. 

 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 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

13.4.2. 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.  

13.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 8.2. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 10.2. 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

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

απαιτήσει την αντικατάστασή του.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 

4413/2016. 

 

 

 



 

             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο/Η (όνομα)                                                                          Επώνυμο                                                                         

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                             , Οδός                                      , Αριθμός                , ΤΚ                                                  
 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) ……………..................... και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η εταιρεία που εκπροσωπώ διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί 

είναι ακριβή και αληθή. 

 

Ονομασία 

Έργου 

Δυναμικότητα 

Εγκατεστημένη

ς Ηλεκτρικής 

Ισχύος σε MW 

Φορέας 

Έργου 

Ποσοστό 

Διαγωνιζόμενου 

στον Φορέα Έργου 

Αναλογούσα 

δυναμικότητα σε MW 

βάσει ποσοστού 

συμμετοχής 

Φορέας 

Ανάθεσης 

Περιγραφή 

υπηρεσιών 

Έτος έναρξης 

σύμβασης 

Έτος 

λήξης 

σύμβασης 

         

         

         

 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

        Ο Δηλών 

 

……………………………….. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

(άρθρο 8 .1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                                          Επώνυμο                                                                         

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                             , Οδός                                      , Αριθμός                , ΤΚ                                                  
 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) …………….....................και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι για την εκτέλεση της Σύμβασης θα χρησιμοποιηθεί το κάτωθι προσωπικό το οποίο διαθέτει την 

απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.3   της Διακήρυξης   και ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι 

ακριβή και αληθή. 

Όνομα/Επώνυμο Τίτλοι Σπουδών 
Ονομασία έργου/υπηρεσίας απ’ όπου 

αντλείται η απαιτούμενη εμπειρία 
Θέση Ευθύνης Περίοδος (Από – έως) 

     

     

     

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

        Ο Δηλών 

 

……………………………….. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , 

ΤΚ                          
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι με την ιδιότητα μου ως 

……………………………………………………………….………. και εφόσον η Εταιρία (ή 

Ένωσή προσώπων) …………………………………………………….……………….. 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος του Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», αποδέχομαι τον διορισμό μου στη θέση 

ευθύνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.3.4 της Διακήρυξης. 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , ΤΚ                          
 

Με ατομική μου ευθύνη ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας (ή Ένωσης προσώπων) …………….....................και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και αληθή. 

   (Α) (Β) (Γ) 

Έτος 

οικονομικής 

χρήσης 

Όνομα διαγωνιζόμενου 

(αυτοτελώς ή ως μέλος 

Ένωσης προσώπων ή 

Κοινοπραξίας) 

Εταιρικό σχήμα ή 

κοινοπραξία που εκτελεί 

τις συναφείς υπηρεσίες 

Κύκλος εργασιών 

σε ευρώ (€) 

συναφών 

υπηρεσιών 

Συμμετοχή διαγωνιζομένου 

στο εταιρικό σχήμα ή 

κοινοπραξία που εκτελεί τις 

συναφείς υπηρεσίες 

Ποσό του Κύκλου 

Εργασιών που αναλογεί (Γ=Α 

x Β) 

2017      

2016      

2015      

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

        Ο Δηλών 

 

……………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8, Ν.1599/86) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8  παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 

 

Προς : ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

 

Ο/Η (όνομα)                                                          Επώνυμο                                                               

Όνομα
 και Επώνυμο Πατέρα                                                                                           

 

Όνομα
 και Επώνυμο Μητέρας                                                                                            

 

Όνομα
 και Επώνυμο Συζύγου                                                                                     

 

Αριθμός
 Δελτίου Ταυτότητας

: ……………………….. 

Ημερομηνία
 γέννησης                                                             

Τόπος Γέννησης                                                        

Τόπος Κατοικίας                                       , Οδός                                    , Αριθμός                , ΤΚ                          
 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους της Διακήρυξης και των Συμβατικών Τευχών, β) η 

προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και τα Συμβατικά Τεύχη και γ) τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 

 

Ημερομηνία: ……/……/2018 

 

Ο Δηλών 

 

…………………………….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6           ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

i. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης Παραχώρησης αποτελεί η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 

Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με τη χρήση του βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου, η 

διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατά το νόμο αδειοδότηση της ως άνω 

Μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών, καθώς και η 

χρηματοδότηση του συνόλου των ως άνω ζητούμενων έργων και υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

Α) Τη χρηματοδότηση και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την κατά το νόμο 

αδειοδότηση του αντικειμένου της Σύμβασης, πιο συγκεκριμένα, για την: 

-Έκδοση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (εάν απαιτείται) 

-Έκδοση προσφοράς σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρισμού 

-Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (εάν απαιτείται) 

-Έκδοση Άδειας Εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών 

-Σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων διασύνδεσης και πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 

-Έκδοση Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας. 

Β) Την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής με χρήση του 

βιοαέριου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών εγκαταστάσεων 

(ήτοι επεξεργασία βιοαερίου, εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Μέσης και Χαμηλής Τάσης, 

βοηθητικές υποδομές, Ηλεκτρική Διασύνδεση Μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ κ.ά.) που 

απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργίας της Μονάδας. Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας επιλέγεται από τον Ανάδοχο. 

Γ) Τη λειτουργία & συντήρηση του δικτύου συλλογής & άντλησης του βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. και 

οποιεσδήποτε βελτιωτικές ενέργειες του βιοαερίου σύμφωνα με το σχεδιασμό του. 

Για το έργο έχει εκδοθεί η Α.Π. 15771/15.03.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου. 
 

ii. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου βρίσκεται στη θέση «Παλιόμυλος» υπάγεται διοικητικά στην Δημοτική 

Ενότητα Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου, είναι εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών και συνδέεται 

οδικά μέσω ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού πλάτους περίπου 8 m με την εθνική οδό Τσαΐρι - 

Αεροδρομίου στο 2ο χλμ. αυτής. 

Ο Χ.Υ.Τ.Α. εξυπηρετεί το σύνολο της νήσου Ρόδου από τον Σεπτέμβριο του 2004 και αναπτύσσεται 

σε δύο (2) φάσεις. Ειδικότερα: 

-Η Α΄ Φάση του Χ.Υ.Τ.Α. έχει σταματήσει την λειτουργία της από το Σεπτέμβριο του 2014. Η 

επιφάνεια της Α΄ Φάσης είναι 43,2 στρέμματα και αναπτύχθηκε σε τρία κύτταρα (Α1, Α2, Α3), στα 

οποία έχουν διατεθεί συνολικά 587.000 τόνοι, χωρητικότητας 734.000m
3
. 

-H Β΄ Φάση του Χ.Υ.Τ.Α., είναι ενεργή. Διαθέτει επιφάνεια 40,8 στρεμμάτων και αποτελείται από 

τρία κύτταρα (Α, Β, Γ). Στην επιφάνεια αυτή αναμένεται να διατεθούν 423.535 τόνοι, χωρητικότητας 

529.419m
3
. 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται οι ποσότητες απορριμμάτων που έχουν διατεθεί στο 

Χ.Υ.Τ.Α. σύμφωνα με τα ζυγολόγια του Χ.Υ.Τ.Α. 

                 Πίνακας 1: Ποσότητες απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου (2004-1015) 

Έτος 
Ποσότητα  

(σε τόνους)  

2004 57.360 

2005 66.517 

2006 72.769 

2007 78.3119 

2008 86.294 

2009 84.615 

2010 83.564 

2011 88.624 

2012 76.398 

2013 87.784 

2014 95.200 

2015 93.652 

Για την πενταετία 2016-20 σύμφωνα με τα στοιχεία του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου 

Αιγαίου, εκτιμάται ότι θα παράγονται οι ποσότητες του ακόλουθου πίνακα. 

                   Πίνακας 2: Παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων Ρόδου 2016-2020 

Έτος 
Ποσότητα  

(σε τόνους)  

2016 96.909 

2017 96.918 

2018 96.926 

2019 96.935 

2020 96.943 

Πηγή: Επικαιροποιημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου, Νοέμβριος, 2016. 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύσταση των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα 

με τα στοιχεία του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α. Νοτίου Αιγαίου. 

                 

Πίνακας 3: Ποιοτική ανάλυση Α.Σ.Α. Ρόδου 

Υλικό 
Περιεκτικότητα κατά 

βάρος  

Οργανικά 30,9% 

Χαρτί – Χαρτόνι – Χαρτοκιβώτια 26,7% 

Πλαστικό  20,0% 

Σιδηρούχα Μέταλλα 2,2% 

Μη σιδηρούχα Μέταλλα 1,1% 

Γυαλί 6,9% 

Ξύλο  0,5% 

Αδρανή – Ορυκτά υλικά 0,4% 

Υφάσματα 2,3% 

Σύνθετα Υλικά 3,1% 

Υλικά βεβαρημένα με ρύπους 0,4% 

Προϊόντα Υγιεινής  3,9% 

Άλλα  1,6% 
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 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η διαχρονική πρόβλεψη της παραγωγής του 

βιοαερίου, ανά φάση ανάπτυξης του Χ.Υ.Τ.Α. (Α, Β,). 
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Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση τα διαγράμματα αυτά είναι ενδεικτικά και το μόνο συγκριτικό 

μέγεθος είναι οι αντίστοιχοι υπολογισμοί που θα παρουσιάζονται στην τεχνική προσφορά του 

Διαγωνιζόμενου. 

 

iii. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ 

Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του 

Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής. 

Εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να έχουν εκδοθεί όλες οι κατά τον 

νόμο άδειες και να έχουν κατασκευαστεί τα απαιτούμενα έργα για τη συλλογή & ενεργειακή 

αξιοποίηση του βιοαερίου. Σε περίπτωση έκδοσης κάποιας εκ των παραπάνω αδειών σε χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης και για λόγους που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο τελευταίος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Η Σύμβαση λήγει αζημίως για τα αντισυμβαλλόμενα μέρη νωρίτερα της 20ετίας όταν η Θερμογόνος 

Δύναμη (CV) του αντλούμενου βιοαερίου μειωθεί σε επίπεδα που να είναι ανέφικτη η ενεργειακή του 

αξιοποίηση στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. 

Μετά τη λήξη της Σύμβασης, αν έχει καταστεί ανέφικτη η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου στις 

εγκαταστάσεις του Αναδόχου, ο τελευταίος υποχρεούται: 

 -Να αποκαταστήσει τον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και να 

τον παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της 

Σύμβασης. 

-Μετά το πέρας της ενεργειακής αξιοποίηση του βιοαερίου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει το δίκτυο 

ανάκτησης βιοαερίου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύση των εναπομεινασών (μη 

ενεργειακά αξιοποιήσιμων) ποσοτήτων βιοαερίου, από το σύνολο του Χ.Υ.Τ.Α. σε Πυρσό σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία και την ισχύουσα Α.Ε.Π.Ο.’’ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7o εκτός ημερήσιας διάταξης                          Aπόφ. Αρ. 225 / 2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΚΞΩ1Ρ-67Ο)  

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για  την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24640/24-4-2018 

 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24640/24-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

O Δήμος συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) πλαίσιο του προγράμματος θα 

υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο ακόλουθος  διαγωνισμος: 

 Συνοπτικός διαγωνισμός για την :  υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του 

έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του 

Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020  
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Το τμήμα προμηθειών έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011  

2. Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011). 

3. Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221.  

4. Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως 

αρμόδια για τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής 

όπου συνεχίζει να είναι το ΔΣ). 

5. Το γεγονός ότι η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη. 

 

Εισηγούμαστε για τα παρακάτω έργα: 

 

1.« για την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 

τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2. ΡΕΓΓΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 

3. ΑΡΝΆ ΕΥΦΗΜΊΑ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3. ΚΑΚΆ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου  ) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24640/24-4-2018 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Ορίζει μέλη της επιτροπής  αξιολόγησης για την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, του κάτωθι:  
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

2. ΡΕΓΓΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 

3. ΑΡΝΆ ΕΥΦΗΜΊΑ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

2. ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3. ΚΑΚΆ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 8o εκτός ημερήσιας διάταξης                          Aπόφ. Αρ. 226 / 2018 (ΑΔΑ: 7Α2ΥΩ1Ρ-ΘΚΙ)  

Έγκριση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου 

Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» καθώς και έγκριση διάθεσης  

πίστωσης. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24624/24-4-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 2/24624/24-4-2018,  η οποία έχει ως 

εξής:   

Θέμα : Υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία 

για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 

ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ) 

ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..». 

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

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

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

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

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

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

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

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

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

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του 

Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας 

σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», 

στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, 

προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»   

να εκδώσει απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «Υπηρεσίες παροχής 

συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν ποσό για 

το έτος 2018 

Αιτηθέν ποσό για 

το έτος 2019 

70-6142.0002 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων 

σε θέματα σχεδιασμού  

37.760€ 5.000€ 

 και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

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

όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σάββα Διακοσταματίου) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/24624/24-4-2018 εισήγηση της Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την με αρ. 210/2018  (Α.Δ.Α.: 608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 
συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1) Εγκρίνει τη  διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του 

Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 42.760,00 € ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»   

2) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης της 

υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία 
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για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-

Κύπρου», στον Κ.Α. 70-6142.0002 με το ποσό των 37.760,00 € για το έτος 2018 και με το ποσό 

των 5.000,00 € για το έτος 2019 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

Κωδικός Περιγραφή 
Ποσό για το έτος 

2018 

Ποσό για το έτος 

2019 

70-6142.0002 
Υπηρεσίες παροχής συμβούλων 

σε θέματα σχεδιασμού 
37.760,00 € 5.000,00 € 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

 

 

 

ΘΕΜΑ 9o εκτός ημερήσιας διάταξης                          Aπόφ. Αρ. 227 / 2018 (ΑΔΑ: 7ΖΚΨΩ1Ρ-ΖΛΣ)  

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για την υπηρεσία υποβοήθησης 

του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου» . 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24624/24-4-2018 ) 

 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24624/24-4-2018, η οποία έχει ως εξής  

«Θέμα : υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 

«Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο 

χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..». 

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

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

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

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

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

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

8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ρόδου.  

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

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία υποβοήθησης του 

Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο 

πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, 

προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»   

να εκδώσει απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την «Υπηρεσίες παροχής 

συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού ως κάτωθι: 

 

Κωδικός Περιγραφή Αιτηθέν 

ποσό2018 

Αιτηθέν 

ποσό2019 

70-6142.0002 Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε 

θέματα σχεδιασμού  

37.760€ 5.000€ 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

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

τους όρους διακήρυξης του εν λόγο διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Σάββα Διακοσταματίου  ) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, 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 απόφαση 210/2018 (608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/24624/24-4-2018 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για  την υπηρεσία 

υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο: «συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας – Κύπρου», ως εξής:  

              «Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για 

την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία 

για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 

ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 

εξήντα  ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ                                                                          

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

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

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

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

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

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:18REQ002864232 2018-03-27  . 

17. Τις με αριθμό …… & ………./2018 απόφασεις Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 

……………….., ………………., με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα α) η διάθεση πίστωσης της προ 

υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   Π.Α.Υ. 

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

«υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για 

την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 

ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020  
18. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 

ΑΔΑΜ:……………………………. 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την υπηρεσία  

 .                                                            

Εισηγείται  

 

Τους όρους του Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου 

Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο 
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πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 », 

προϋπολογισμού 42.760,00 ευρώ (σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα  ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α. 70-6142.0002) 

«παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του έργου Συνεργείν»  » 

Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας με βάση την μελέτη του 

διαγωνισμού.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’   

CPV Περιγραφή Κ.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΝ με 

Φ.Π.Α. 

79415200-8 Υπηρεσίες παροχής 

συμβούλων σε θέματα 

σχεδιασμού  

 

70-6142.0002 42.760,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου) βάση της υπ΄ 

αριθμό με αρ. πρωτ. 139615/18-12-2017 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

ΑΔΑ 7Χ7Ψ465ΧΙ8-854 με κωδικό MIS 2017ΕΠ16760003 με τίτλο <<ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδσς – Κύπρου – 

Δήμος Ρόδου με ΣΑΕΠ-167/6 

  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……………. και ώρα 

9:00π.μ. στο κτίριο Του Τμήματος Προμηθειών  , επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , Τ.Κ. 85 100 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την …../……./2018 και ώρα 9:00  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 

τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/……../2018 και ώρα 14:00. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

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

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. 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 υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

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

τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../…../2018 ώρα 9:00π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα προμηθειών Δήμου Ρόδου Καποδιστριου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του 

Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος 

συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

42.760,00€ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 29 μήνες μέτα την 

υπογραφή της 

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:mkanakas@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  

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ11Ο :ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ13Ο :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ14Ο :ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ15Ο:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ16Ο:ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ18Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 20O:  ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 21O: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 22O: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

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, 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 

9:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , Τ.Κ. 85 

100. 

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  
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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. 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
1
 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
2
. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:          

                       

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας υποβολής 

προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

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

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

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

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής 

4.1Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

                                                 
1παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

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

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

4.2. 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 
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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. 

 

4.3. Επίσης αποκλείονται: 

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

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

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

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

Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

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

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

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

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

4.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

υπηρεσιών.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.   
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4.5 Οικονομική και Χρηματοδοτική Επάρκεια 

Ο διαγωνιζόμενος πρέπει, κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), τα 

αποτελέσματα των οποίων έχουν δημοσιευτεί, να έχει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον το 

100% € του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης. 

4.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Εμπειρία 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

του, η οποία θα τεκμαίρεται με κατάλογο παροχής συναφών υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 

τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2017), συνοδευόμενο αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω 

κατάλογο/πίνακα στον οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2017).  

Α/

Α 

Πελάτης 

(Επωνυμία, 

Υπεύθυνος, 

Τηλέφωνο) 

Τίτλος 

Έργου 

Σύντομη 

περιγραφή 

Έργου 

Διαγωνιζόμεν

ου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Διαγωνιζόμενου 

(Μήνες) 

Παρούσα Φάση Έργου 

/Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης Έργου 

      

 

Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-

2017) συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής:  

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΑΠΕ-ΕΞΕ). 

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο για λογαριασμό ΟΤΑ Α’ Βαθμού με αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προβολή δράσης ΑΠΕ - ΕΞΕ.  

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την ανάλυση τρόπων χρηματοδότησης 

επενδύσεων ΑΠΕ – ΕΞΕ στους ΟΤΑ ή/και Φορείς του Δημοσίου, με έμφαση στις νησιωτικές 

περιοχές. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 

φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το έργο, η 

οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού από:  

 Τον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:  

o Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε κάποιον 

από τους ακόλουθους τομείς: Περιβάλλον, Διοίκηση, Πληροφορική, Ενέργεια.  

o Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project 

Manager) κατά προτίμηση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

o Εμπειρία σε έργα συναφή με το παρόν. 

 Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από άτομα με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία 

η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, 

τα άτομα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:  
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o Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών συναφή με το περιεχόμενο της υπηρεσίας (Μηχανικοί, 

οικονομολόγοι, κ.α.). 

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα 

βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως 

και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία τους.  

4.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με: 

Για την διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένος με τα Διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 για την ποιότητα και ISO 27001:2013 για τα 

συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. 

4.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 4.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 4.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

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

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

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

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

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

ικανότητες. 

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

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

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

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Άρθρο 5 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)
3 4

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

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

4 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 
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(Β/3698/16-11-2016),  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα στ΄) και 

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
5
 ) ,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  
6
 και  υποβάλλεται 

7
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.
8
 

 

Άρθρο 6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί 

για οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας με 

τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

 

                                                 
5 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

6(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. 

7Κατευθυντήρια 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. 

  

 

8 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ (100-120 

ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΣΒ * Κ) 

Κ1 Ορθότητα αντίληψης 

προσφέροντος για το 

αντικείμενο και τις απαιτήσεις 

του έργου 

0.25   

Κ2 Οργάνωση, διοίκηση, 

πληρότητα ομάδας έργου 

αναδόχου 

0.10   

Κ3 Ανάλυση – εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας 

υλοποίησης και των 

απαραίτητων εργαλείων 

υποστήριξης της  

0.40   

Κ4 Ανάλυση του αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεση τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα 

παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που 

περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές 

0.15   

Κ5 Καταλληλότητα του μοντέλου 

οργάνωσης και διοίκησης των 

παρερχομένων υπηρεσιών 

0.10   

Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων 1.00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

= 

 

 

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, 

σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο 

ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η 

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

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

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολογία της τεχνικής (ΣΤΠ) προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΣΤΠj = ΣΒ1* Κ1 + ΣΒ2*Κ2 +……+ΣΒν * Κν  

Όπου: ΣΒ είναι ο συντελεστής βαρύτητας Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου j= 1, 2 …, ο αριθμός 

των προσφερόντων 
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Η βαθμολογία της οικονομικής  προσφοράς (ΣΟΠ) έχει συντελεστή βαρύτητας Σ2=0.15 (15%) και 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΟΠj = 100*Οmin/Oj 

Όπου:  

Omin είναι η χαμηλότερη προσφορά (€) και  

Oj η υπό αξιολόγηση οικονομική προσφορά j (€) 

 

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

αρμόδια Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑi) των αποδεκτών προσφορών 

και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του λαμβανομένων υπ' 

όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, 

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑ=(ΣΤΠ*Σ1) + (ΣΟΠ*Σ2) 

όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, 

ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Σ1: 0.85 (85%). 

Σ2: 15%. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων 

από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης 

Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
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 8
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

συμμετέχοντες  εντύπων   οικονομικών προσφορών.              

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

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

. 

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

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  
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Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται 

αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

φάκελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 

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

από τα prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 

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

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

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

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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

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

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

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

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
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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 10
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
9
  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
10

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

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

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

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

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

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

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

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

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

10 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 
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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, 

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

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

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

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

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

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

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει 

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
11

 για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

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

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  

 



125  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της Υπηρεσίας  για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και 29 μήνες μετά την υπογραφή της. 

ΑΡΘΡΟ 14
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: 
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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 οι  υπό προμήθεια υπηρεσίες , 

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 15
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών  στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υπηρεσιών  από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, 

που εκτελεί την παρούσα υπηρεσία. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή 

είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ή τμηματικής  ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπηρσιών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : 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 
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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 17
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
12

  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 18
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), 

και θα ισχύει για 29 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 πάροχο 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΄. 

                                                 
12 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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ΑΡΘΡΟ 19
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

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

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

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

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 21
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα υπηρεσία 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 22
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.  
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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 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο: «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας 

σε Δημόσια κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και ακρωνύμιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1
ης

 πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας 

και Τουρισμού με εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και το Δήμο 

Χερσονήσου. 

 

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Αντικείμενο του 

έργου είναι η υλοποίηση επιδεικτικών Έργων σε Δημόσια Κτίρια στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας 

και Κύπρου με στόχο την έμπρακτη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όσον αφορά στον ενεργειακό 

σχεδιασμό και την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια. θα 

προκύψει μία κοινή Διασυνοριακή προσέγγιση για την διευκόλυνση και την επιτάχυνση υλοποίησης, 

παρακολούθησης και χρηματοδότησης έργων ΕΞΕ σε Δημόσια Κτίρια στο πλαίσιο των Σχεδίων 

Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2012/27/ΕΕ, Σύμφωνο των Δημάρχων, κτλ.) με 

προοπτικές εφαρμογής σε τοπικό, Εθνικό και Διασυνοριακό επίπεδο.  

Στο πλαίσιο του έργου ο Δήμος Ρόδου θα υλοποιήσει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην Βόρεια 

και Ανατολική πλευρά του Δημαρχιακού Μεγάρου και θα υποστηρίξει μεταξύ άλλων, τη συλλογή 

στοιχείων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτηριακού του αποθέματος, καθώς και τη 

συμμετοχή του σε δράσεις διαμόρφωσης μιας κοινής διασυνοριακής προσέγγισης για θέματα 

Εξοικονόμησης Ενέργειας σε δημοτικά κτήρια. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τον Δήμο Ρόδου ανέρχεται στις 399.890,00 ευρώ. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Τα εννέα (9) Παραδοτέα εμφανίζονται ακολούθως:  

 

Παραδοτέο 1: Υποστήριξη στην Συνεισφορά Δήμου Ρόδου στη Διαχείριση του Έργου και στις 

Εκθέσεις Προόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στα παρακάτω: 



130  

 Στην εφαρμογή κατάλληλων  μεθοδολογιών / εργαλείων διαχείρισης ώστε να ανταποκριθεί στα 

παρακάτω: 

o Εφαρμογή των οδηγιών υλοποίησης από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου και ανταλλαγή 

πληροφοριών/  δεδομένων του έργου εντός του εταιρικού σχήματος.  

o Ανταπόκριση στα τυχόν αιτήματα τροποποιήσεων και επίλυσης προβλημάτων ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του έργου.  

 Στην εμπρόθεσμη διαμόρφωση των 6μηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης 

προόδου του Κυρίου Δικαιούχο. 

 

Παραδοτέο 2: Υποστήριξη στην οργάνωση και διενέργεια της συνάντησης Έργου από τον Δήμο 

Ρόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στην οργάνωση μίας συνάντησης με προετοιμασία των 

αντίστοιχων πρακτικών στη Ρόδο. Περιλαμβάνει αίθουσα, catering, δείπνο, υλικό.  

 

Παραδοτέο 3: Υποστήριξη στην Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε Εταιρικές Συναντήσεις 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στην προετοιμασία του για την συμμετοχή του σε 

τέσσερεις (4) συναντήσεις έργο. Συγκεκριμένα ο Δήμος Ρόδου θα υποστηρίζει:  

 Στη παροχή σχόλιών για τη διαμόρφωση του προγράμματος της κάθε συνάντησης.  

 Στην προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση παρουσιάσεων του Δήμου Ρόδου και στη διαμόρφωση 

των συμπερασμάτων / πρακτικών των συναντήσεων. 

 

Παραδοτέο 4: Υποστήριξη στο Πλάνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Δράσεων Έργου από το 

Δήμο Ρόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στην προετοιμασία του πλάνου με το βέλτιστο μίγμα 

δράσεων διάχυσης με στόχο την ευρύτερη δυνατή διάχυση που θα επιφέρει την μέγιστη επίπτωση και 

ευαισθητοποίηση σε όλες τις ομάδες στόχου (πολίτες, επιχειρηματικό περιβάλλον και δημόσιος 

τομέας) του νησιού της Ρόδου αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νοτίου Αιγαίου. 

 

Παραδοτέο 5: Υποστήριξη στο Υλικό Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργιας σε Δήμους από το Δήμο 

Ρόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στην προετοιμασία και διανομή 1000 φυλλαδίων, 300 

τεμαχίων ηλεκτρονικού υλικού (σε μορφή είτε DVDROM είτε USB memory stick), 5 posters με 

αποτελέσματα του Έργου. Επίσης, θα υποστηρίξει στην διανομή του υλικού διάχυσης με το λογότυπο 

του Έργου (όπως στυλό, τετράδια, gadget κτλ). 

 

Παραδοτέο 6: Υποστήριξη στις Δράσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης από το Δήμο Ρόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στα παρακάτω:  
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 Υποστήριξη στην διοργάνωση Σχολικού διαγωνισμού ζωγραφικής/συγγραφής με θέμα την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια. 

 Υποστήριξη στην διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα εγκαίνια του πιλοτικού / επιδεικτικού 

έργου. 

 Υποστήριξη στην διοργάνωση: 1 εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας 

σε κτίρια που θα απευθύνεται σε Δημοτικούς Υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου και 1 Δράσης 

εκπαίδευσης για μαθητές με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια. 

 

Παραδοτέο 7: Υποστήριξη Διοργάνωσης Ημερίδων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια στο 

Δήμο Ρόδου  

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στα παρακάτω:  

 Υποστήριξη στην διοργάνωση 1 ημερίδας παρουσίασης σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 

Δημόσια Κτίρια. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εταίρων με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των διαφόρων ομάδων στόχου (π.χ. πολιτών, επαγγελματιών, κλπ) σε θέματα 

διαχείρισης και σχεδιασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα με έμφαση σε 

εφαρμογές στα δημοτικά κτίρια.  

 Υποστήριξη στην διοργάνωση 1 ημερίδας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας όσον αφορά στην 

υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά και λοιπά κτίρια.  

 

Παραδοτέο 8: Υποστήριξη για την Αποτίμηση και Αξιολόγηση του Πλαισίου Εξοικονόμησης 

Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια στο Δήμο Ρόδου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στην συλλογή δεδομένων για τα παρακάτω:  

 Υφιστάμενο πλαίσιο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων/δεδομένων/πληροφοριών κτιριακού 

αποθέματος. 

 Υφιστάμενο πλαίσιο σχεδιασμού έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας των δημοτικών κτιρίων. 

 Υφιστάμενο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας έργων εξοικονόμησης ενέργειας 

δημοτικών κτιρίων. 

 

Παραδοτέο 9: Υποστήριξη στην Συνεισφορά του Δήμου Ρόδου για τη Διαμόρφωση της Κοινής 

Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας 

Κύπρου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Ρόδου στα παρακάτω:  

 Συλλογή πραγματικών τεχνικών στοιχείων δειγματοληπτικά από αντιπροσωπευτικά δημοτικά 

κτίρια στο νησί (π.χ. χρήση, συστήματα, χρονολογία ανέγερσης, υλικά κελύφους, κτλ.).       

 Ανάλυση / επεξεργασία των στοιχείων για την ομαδοποίηση του δείγματος σε 

αντιπροσωπευτικούς τύπους δημοτικών κτιρίων.  
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

του, η οποία θα τεκμαίρεται με κατάλογο παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2017), συνοδευόμενο αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον παρακάτω 

κατάλογο/πίνακα στον οποίο θα προσδιορίζονται και θα περιγράφονται τα έργα που έχουν 

ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2017).  

Α/

Α 

Πελάτης 

(Επωνυμία, 

Υπεύθυνος, 

Τηλέφωνο) 

Τίτλος 

Έργου 

Σύντομη 

περιγραφή 

Έργου 

Διαγωνιζόμεν

ου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Διαγωνιζόμενου 

(Μήνες) 

Παρούσα Φάση Έργου 

/Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης Έργου 

      

 

Ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-

2017) συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής:  

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης 

συγχρηματοδοτούμενων δράσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΑΠΕ-ΕΞΕ). 

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο για λογαριασμό ΟΤΑ Α’ Βαθμού με αντικείμενο την 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προβολή δράσης ΑΠΕ - ΕΞΕ.  

 Ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο με αντικείμενο την ανάλυση τρόπων χρηματοδότησης 

επενδύσεων ΑΠΕ – ΕΞΕ στους ΟΤΑ ή/και Φορείς του Δημοσίου, με έμφαση στις νησιωτικές 

περιοχές. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 

φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 

επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το έργο, η 

οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού από:  

 

 Τον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:  

  

o Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών και ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε κάποιον 

από τους ακόλουθους τομείς: Περιβάλλον, Διοίκηση, Πληροφορική, Ενέργεια.  

o Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπεύθυνου Έργου (Project 

Manager) κατά προτίμηση σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. 

o Εμπειρία σε έργα συναφή με το παρόν. 
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 Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από άτομα με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία 

η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, 

τα άτομα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:  

o Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών συναφή με το περιεχόμενο της υπηρεσίας (Μηχανικοί, 

οικονομολόγοι, κ.α.). 

 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα 

βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως 

και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η 

εμπειρία τους.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν απορριφθεί 

για οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο παρακάτω πίνακας με 

τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής: 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(ΣΒ) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ (100-120 

ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΣΒ * Κ) 

Κ1 Ορθότητα αντίληψης 

προσφέροντος για το 

αντικείμενο και τις απαιτήσεις 

του έργου 

0.25   

Κ2 Οργάνωση, διοίκηση, 

πληρότητα ομάδας έργου 

αναδόχου 

0.10   

Κ3 Ανάλυση – εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας 

υλοποίησης και των 

απαραίτητων εργαλείων 

υποστήριξης της  

0.40   

Κ4 Ανάλυση του αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες 

εργασιών και σύνδεση τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα 

παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που 

περιγράφονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές 

0.15   

Κ5 Καταλληλότητα του μοντέλου 

οργάνωσης και διοίκησης των 

παρερχομένων υπηρεσιών 

0.10   

Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων 1.00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

= 
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Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, 

σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο 

ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η 

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

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

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολογία της τεχνικής (ΣΤΠ) προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΣΤΠj = ΣΒ1* Κ1 + ΣΒ2*Κ2 +……+ΣΒν * Κν  

Όπου: ΣΒ είναι ο συντελεστής βαρύτητας Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου j= 1, 2 …, ο αριθμός 

των προσφερόντων 

Η βαθμολογία της οικονομικής  προσφοράς (ΣΟΠ) έχει συντελεστή βαρύτητας Σ2=0.15 (15%) και 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

 

ΣΟΠj = 100*Οmin/Oj 

Όπου:  

Omin είναι η χαμηλότερη προσφορά (€) και  

Oj η υπό αξιολόγηση οικονομική προσφορά j (€) 

 

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

αρμόδια Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑi) των αποδεκτών προσφορών 

και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με φθίνουσα σειρά του λαμβανομένων υπ' 

όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, 

σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑ=(ΣΤΠ*Σ1) + (ΣΟΠ*Σ2) 

όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, 

ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 

ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Σ1: 0.85 (85%). 

Σ2: 15%. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων 

από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης 

Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 
Εκτιμώμενη έναρξη: Ιούλιος 2018 (μήνας 1)  

  

 
Λήξη: Απρίλιος 2020   

  

 
Διάρκεια 22 μήνες  

  

Πληρωμή Ορόσημο - Παράδοση Παραδοτέων 

Προϋπολογισμός 

παραδοτέου Ποσοστό 

επί του 

συμβατικού 

τιμήματος 

Εκτιμώμενος 

μήνας 

1η 

Π4 - Υποστήριξη στο Πλάνο Δημοσιότητας και 

Πληροφόρησης Δράσεων Έργου από το Δήμο 

Ρόδου 

1.500 ευρώ 

4% 1ος 

2η 

Π-8 Υποστήριξη για την Αποτίμηση και 

Αξιολόγηση του Πλαισίου Εξοικονόμησης 

Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια στο Δήμο Ρόδου 

11.000 ευρώ 

26% 4ος 

3η 

Π2 -Υποστήριξη στην οργάνωση και διενέργεια 

της συνάντησης Έργου από τον Δήμο Ρόδου 

Π-5 Υποστήριξη στο Υλικό Προώθησης, 

Δικτύωσης και Συνέργιας σε Δήμους από το Δήμο 

Ρόδου 

3.000 ευρώ 

10% 10ος 

4η 

Π9 - Υποστήριξη στην Συνεισφορά του Δήμου 

Ρόδου για τη Διαμόρφωση της Κοινής 

Προσέγγισης της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 

Κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο 

Ελλάδας Κύπρου 

12.260 ευρώ 

29% 14ος 

5η 

Π6 - Υποστήριξη στις Δράσεις Δημοσιότητας και 

Εκπαίδευσης από το Δήμο Ρόδου 

Π7 - Υποστήριξη Διοργάνωσης Ημερίδων για την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια στο Δήμο 

Ρόδου  

8.000 ευρώ 

19% 20ος 

6η 

Π1 - Υποστήριξη στην Συνεισφορά Δήμου Ρόδου 

στη Διαχείριση του Έργου και στις Εκθέσεις 

Προόδου 

Π3 - Υποστήριξη στην Συμμετοχή του Δήμου 

Ρόδου σε Εταιρικές Συναντήσεις 

7.000 ευρώ 

12% 22ος 

  

42.760 ευρώ 100% 

  

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσίας «υπηρεσίες υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου 

στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο 

«ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 42.760,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων 

επτακοσίων εξήντα  ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  

  

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. 
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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) 

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.  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 «Γ΄» 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 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. 
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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
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: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [mkanakas@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr ] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[79415200-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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
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
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 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
v
: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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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 άλλους
vi
; 

[] 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 …): 

[……] 

 



142  

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vii

  

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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

viii
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
ix
· 

 δωροδοκία
x,xi

· 

 απάτη
xii

· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xiii·

 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiv

· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 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): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

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): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xxi

: [……] 
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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
xxii

, 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 ;
xxiii

 

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):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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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
xxv

; 

[] 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
xxvi

 : 

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
xxvii 

 

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
xxviii

; 

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
xxix

, 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
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 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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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
xxxii

; 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: 

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 
xxxiii

: 

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):  

[……][……][……] 

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
xxxiv

, 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
xxxv

: 

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 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxvi

, 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
xxxvii

 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) [……] 
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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 

υπεργολαβίας
xxxviii

 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): 

[……][……][……] 
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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, 

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): 

[……][……][……] 
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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
xxxix

, 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
xl.

 
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 

αριθ. 226/2018 (ΑΔΑ:7Α2ΥΩ1Ρ-ΘΚΙ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 70-6142.0002, που 

έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ. 30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣΔΔΑ και του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 10o εκτός ημερήσιας διάταξης                      Aπόφ. Αρ. 228 / 2018 (ΑΔΑ: ΨΦΖΛΩ1Ρ-5ΓΜ)  

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/24584/24-4-2018) 

 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ.: 16/24584/24-4-2018,  η οποία έχει ως εξής:   
 

 ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ     

ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ» 

Σας αποστέλλουμε το 2ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412//2016  

Μετά  τα ανωτέρω ζητείται: 

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

Κ.Ο.Κ» στην εταιρεία “ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με μέση έκπτωση 43,319% 

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

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού κου Γκουμότσιου Νικολάου)  
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε. & Υ), σήμερα 

Παρασκευή 20 του μηνός Απριλίου του έτους 2018  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 διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: «Σήμανση 

Οδικού Δικτύου Κατ’ Εφαρμογή Κανονιστικών Αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.», 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 σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παράγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως 

αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Με την υπ΄ αριθμό 144/19-03-2018 (ΑΔΑ  7ΜΜΟΩ1Ρ-Γ86) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του έργου : «Σήμανση Οδικού Δικτύου Κατ’ Εφαρμογή Κανονιστικών 

Αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.»,» σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄αρ. πρωτ. 16/18971/27-03-2018 έγγραφο της 

κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/21526/10-04-2018 έγγραφα της 

υπέβαλε σε σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά :    

   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Ευθυμίου Παρασκευή) 23.3α 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 23.3β 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ έργου «Γέφυρα Άνω Διάβασης Αφάντου 

επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» και αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ, έργου «Κατασκευή νέας 

δεξαμενής και σύνδεσης δεξαμενής Κολυμπίων με αγωγό φράγματος 

Γαδουρά», έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε. Ιαλυσού» και 

έργου «Συμπληρώση βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων βιολογικού 

ΧΥΤΑ» 

23.3β 

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα Ευθυμίου Παρασκευή 23.3β 

5. Ασφαλιστική Ενημερότητα Κοψιδάκη Μαγδαληνή 23.3β 

6. Φορολογική Ενημερότητα Κ/ΞΙΑΣ έργου «Γέφυρα Άνω Διάβασης 

Αφάντου επί της Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου» 

23.3β 

7. Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.3β 

8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 23.3γ 

9. Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης κ μη αναγκαστικής διαχείρισης της 

εταιρείας 

23.3γ 

10. Πιστοποιητικό ΤΕΕ της Ευθυμίου Παρασκευής για πειθαρχικό παράπτωμα  23.3 ε 

11. Πιστοποιητικό ΤΕΕ της Κοψιδακη Μαγδαληνή για πειθαρχικό παράπτωμα  23.3.ε 

12. Βεβαίωση Μ.Ε.ΕΠ. της εταιρίας  23.4
α
  

13. Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων με 

πίνακα των υπό εκτέλεση έργων.  

23.5 

14. Βεβαιώσεις ανεκτέλεστων για τα ανωτέρω έργα και πίνακας ανεκτέλεστων  23.5 

15. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 23.8 
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16. Πιστοποιητικό υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.  23.8 

17. Υπεύθυνη Δήλωση για το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 23.3 

18. Βεβαίωση Ευθυμίου Παρή ότι δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς  

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι  πλήρη και σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Τα έγγραφα της 

φορολογικής ενημερότητας ελέχθησαν ως προς την γνησιότητας τους με την βοήθεια της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και βρέθηκαν γνήσια. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχθηκε και η 

γνησιότητα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.  

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

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό και εισηγείται  την κατακύρωση της 

Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/24584/24-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου και 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την με αρ. 49/2018  (Α.Δ.Α.:ΩΣΣΨΩ1Ρ-ΡΞΝ) απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων 

διακήρυξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.».   
 Την με αρ. 144/2018  (Α.Δ.Α.: 7ΜΜΟΩ1Ρ-Γ86) απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων 

διακήρυξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.»,   
 Την με αρ. 210/2018  (Α.Δ.Α.: 608ΞΩ1Ρ-ΤΤΚ) απόφαση με θέμα «Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 
συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του 

έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.». 

Β) Ανακηρύσσει οριστικό μειοδότη για το έργο «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Κ.Ο.Κ.»  την εργολήπτρια εταιρία 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 43,319%, στην οποία και κατακυρώνει την 

Σύμβαση. 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, περατωθέντος των θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας   συνεδρίασης. 
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     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                          

   

 

Διακοσταματίου Σάββας 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Παρασκευάς Δημήτριος 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Σαρικάς Γεώργιος 

Τσίκκης Δημήτριος 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

                                                 
iΣε 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
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  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.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
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xi
 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). 

xii
 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. 

xiii
 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. 

xiv
 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”. 

xv
 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.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 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).  

xxiii
 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 
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xxxi

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 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. 

xxxiii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxxiv
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi
 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. 

xxxvii
 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. 

xxxviii
 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.  

xxxix
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xl
 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.  


