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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 
E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 

  
 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 22/18-5-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 18
η
  Μάιου 

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. 2/29080/14-5-2018, 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. Μανωλάκη Αλέξανδρο, 2. Σταυρή Μιχαήλ, 3. Καραγιάννη Μαρία, 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ, 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. Μουτάφη Δήμο – Μιχαηλ (δικ/νος) ο οποίος 

αντικαθίσταται από το 4
ο
 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Χατζηλαζάρου Μαρία, 3. 

Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος),  4. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  6. 

Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 7. Δράκο Στέφανο (δικ/νος), 

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

Τριανταφυλλιάς, και των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Δήμου Ρόδου κ. 

Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου. 

 ΘΕΜΑ                                                              Aπόφ. Αρ.  261/ 2018 (ΑΔΑ:  ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ  ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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

μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη (7) επτά κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με 

διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

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

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

στην ημερήσια διάταξη και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης, σύμφωνα με το  

αποτέλεσμα της κλήρωσης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το θέμα 

αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί αφορά το ΧΥΤΑ, για λόγους υγιεινής και για την ασφάλεια της 

δημόσιας υγείας των πολιτών μας. 
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(Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/29151/15-5-2018) 

2. Ανάθεση στη δικαστική επιμελήτρια κα Αλεξάνδρα Κοκκίνου για την κοινοποίηση της 

απόφασης 117/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς και διάθεση 

πίστωσης για την αμοιβή της. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να επιδοθεί 

άμεσα η παραπάνω διαταγή πληρωμής προς όφελος του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 

2/29890/17-5-2018) 

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

πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, έτους 2108». Το 

θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία άμεσα συντηρηθούν 

τα πάρκα ενόψει της νέας Θερινής Περιόδου. 

 (Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29963/17-5-2018) 

4. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταυτότητας 

οφειλής, από δήλωση φόρου δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός 

νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον προκειμένου να ενταχθεί και αυτό στο στόλο για την μεταφορά και αποκομιδή των 

σκουπιδιών του νησιού. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29910/17-5-2018) 

5. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή 

Υπηρεσίας «Χρηματαποστολή από την κοιλάδα Πεταλουδών». Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον για την ασφάλεια των εσόδων της Κοιλάδας κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. 

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

2/30194/18-5-2018) 

6. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

για την ανάδειξη προσωρινου αναδόχου του διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ. 
Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον για την εξυπηρέτηση αναγκών του παιδικού σταθμού 

Σορωνής. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/30166/17-5-2018) 

7. Νομική υποστήριξη του κ. Ευστάθιου Κουσουρνά πρώην Δημάρχου Ρόδου από νομικό 

σύμβουλο του Δήμου Ρόδου. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί η δικάσιμος ορίστηκε για 

τις 30/5/2018. 

 

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 επτά (7) κατεπειγόντων θεμάτων στην 22

η
 τακτική συνεδρίαση 

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

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

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής: 
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1. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης, σύμφωνα με το  

αποτέλεσμα της κλήρωσης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

2. Ανάθεση στη δικαστική επιμελήτρια κα Αλεξάνδρα Κοκκίνου για την κοινοποίηση της 

απόφασης 117/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς και διάθεση 

πίστωσης για την αμοιβή της.  

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

πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, έτους 2108».  

4. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταυτότητας 

οφειλής, από δήλωση φόρου δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός 

νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου.  

5. Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή 

Υπηρεσίας «Χρηματαποστολή από την κοιλάδα Πεταλουδών». 

6. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 

για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ. 

7. Νομική υποστήριξη του κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, πρώην Δημάρχου Ρόδου, από Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου Ρόδου. 

ΘΕΜΑ 1
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  262/ 2018 (ΑΔΑ: Ω5ΔΕΩ1Ρ-8ΚΤ    ) 

Έγκριση για την ψήφιση ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων  και πολυετών δαπανών, 

οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/29004/14-5-2018) 

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

Υπηρεσιών  του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29080/14-5-2018, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης και ανατροπών ,  

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 υποχρέωσης και ανατροπών , 

πολυετών  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 

Εκπόνηση 30-6142.0004 Εκπόνηση Μουσειολογικού 

Σεναρίου και κανονισμού 

λειτουργίας του εκθετηρίου 

Ζωής και Ιστορίας Κοιλάδας 

Πεταλούδων της Ρόδου 

 

24.600,00 

2 

Προμήθεια  70-7135.0008 Προμήθεια ειδών & υλικών 

πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας.( 

ρυμουλκόμενες μονάδες )  

 

11.600,00 

3 

Μίσθωση  70-

6233.0010.0002 

Μίσθωση μηχανήματος 

ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. 

Καμείρου  

 

20.000,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Εκπόνηση 30-6142.0004 Εκπόνηση Μουσειολογικού 

Σεναρίου και κανονισμού 

λειτουργίας του εκθετηρίου 

Ζωής και Ιστορίας Κοιλάδας 

Πεταλούδων της Ρόδου 

 

24.600,00 

2 

Έργο 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού 

Κατταβιάς  

 

270.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Έργο 70-7331.0023 Επεμβάσεις στην Ανατολική 

και Βόρεια όψη του 

Δημαρχείου και του Δημοτικού 

Θεάτρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 

200.000,00/2018 

320.000,00/2019 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής για τη  συμπληρωματική εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  με διαθέσεις ποσών και την ανάγκη να συμπεριληφθούν στην 

απόφαση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας:  

 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ   

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

2 

Παροχή  10-6142.0003 Παροχή Υπηρεσιών 

Υποστήριξης για συμμόρφωση 

με τα διαλαμβανόμενα στον 

GDPR 2016/679 κανονισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

24.800,00 

3 

Πιστοποίηση  10-6142.0004 Εκπαίδευση στελεχών 

Πληροφορικής για Data 

Protection Officer που αφορούν 

στον κανονισμό για τα 

προσωπικά δεδομένα   GDPR 

(Genera 

 

6.000,00 

4 

Επέκταση  10-7134.0008 Επέκταση Λογισμικού Back 

Office Διαχείρισης εισιτηρίων 

Κοιλάδας Πεταλουδών 

 

44.640,00 

6 

Επέκταση  10-7131.0002 Επέκταση συστήματος 

διαχείρισης εισιτηρίων 

Κοιλάδας Πεταλούδων 

 

26.784,00 

7 

Προμήθεια  10-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  

4.327,60 
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8 

Προμήθεια 10-7134.0009 Σύστημα ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 

24.500,00 

9 

Παροχή  70-6264.0009 Παροχή επιτόπιας συντήρησης 

του έργου ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου Κοιλάδας 

Πεταλουδών 

 

21.500,00 

10 

Προμήθεια 10-7134.0007 Προμήθεια ολοκληρωμένου 

συστήματος “Middleware” 

διασύνδεσης εισιτηρίων 

κοιλάδας Πεταλούδων με το 

Διαχειριστικό 

 

12.400,00 

11 

Συνδρομή  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( DOCMAN 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΛΓΚΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. ) 

 

434,00 

12 

Συντήρηση  70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, 

επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

 

3.841,52 

13 

Εγγυητικές 00-6819.0003 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης των 

προγραμμάτων ( Στέγαση  και 

επανένταξη  έτους 2018 )  

 

3.783,34 

14 

 

Αμοιβές  

00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών στην Αλεξάνδρα  

Κοκκίνου  για την επίδοση  

δικαστικής απόφασης  εξώσεις 

Ν. Αγοράς κ.λ.π. )  

 

45,00 

15 

Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση λογισμικού ( 

εγκατάσταση αναβαθμίσεων ) 

για την εφαρμογή 

Ηλεκτρονικών  Ζυγίσεων  της 

εταιρείας  Scale Engineering 

 

3.472,00 

16 

 

Δικαστικά  

00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων ( διαταγή πληρωμής 

αριθ. 1105/2017 )  

 

135,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών 

Λογισμικού  

 

68.200,00/2018 

68.200,00/2019 

2 

Συντήρηση  70-6264.0006 Συντήρηση μηχανημάτων 

ελεγχόμενης στάθμευσης  

12.000,00/2018 

12.000,00/2019 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ  

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 
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1 

Αντίτιμο 

ρεύματος  

20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

για φωτισμό οδών , πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας   

 

500.000,00 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29004/14-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Η κα Καραγιάννη Μαρία ψήφισε παρούσα 

  Εγκρίνει   τις ανατροπές και τις διαθέσεις πιστώσεων έτους 2018 καθώς και τις πολυετείς δαπάνες,  

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  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1 

Εκπόνηση 30-6142.0004 Εκπόνηση Μουσειολογικού 

Σεναρίου και κανονισμού 

λειτουργίας του εκθετηρίου 

Ζωής και Ιστορίας Κοιλάδας 

Πεταλούδων της Ρόδου 

 

24.600,00 

2 

Έργο 30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού 

Κατταβιάς  

 

270.000,00 

3 

Αντίτιμο 

ρεύματος  

20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 

για φωτισμό οδών , πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας   

 

500.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Εκπόνηση 30-6142.0004 Εκπόνηση Μουσειολογικού 

Σεναρίου και κανονισμού 

λειτουργίας του εκθετηρίου 

Ζωής και Ιστορίας Κοιλάδας 

Πεταλούδων της Ρόδου 

 

24.600,00 

2 

Προμήθεια  70-7135.0008 Προμήθεια ειδών & υλικών 

πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας.( 

ρυμουλκόμενες μονάδες )  

 

11.600,00 

3 

Μίσθωση  70-

6233.0010.0002 

Μίσθωση μηχανήματος 

ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. 

Καμείρου  

 

20.000,00 
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4 

Παροχή  10-6142.0003 Παροχή Υπηρεσιών 

Υποστήριξης για συμμόρφωση 

με τα διαλαμβανόμενα στον 

GDPR 2016/679 κανονισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

24.800,00 

5 

Πιστοποίηση  10-6142.0004 Εκπαίδευση στελεχών 

Πληροφορικής για Data 

Protection Officer που αφορούν 

στον κανονισμό για τα 

προσωπικά δεδομένα   GDPR 

(Genera 

 

6.000,00 

6 

Επέκταση  10-7134.0008 Επέκταση Λογισμικού Back 

Office Διαχείρισης εισιτηρίων 

Κοιλάδας Πεταλουδών 

 

44.640,00 

7 

Επέκταση  10-7131.0002 Επέκταση συστήματος 

διαχείρισης εισιτηρίων 

Κοιλάδας Πεταλούδων 

 

26.784,00 

8 

Προμήθεια  10-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  

4.327,60 

9 

Προμήθεια 10-7134.0009 Σύστημα ηλεκτρονικής 

διακίνησης εγγράφων και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης 

 

24.500,00 

10 

Παροχή  70-6264.0009 Παροχή επιτόπιας συντήρησης 

του έργου ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου Κοιλάδας 

Πεταλουδών 

 

21.500,00 

11 

Προμήθεια 10-7134.0007 Προμήθεια ολοκληρωμένου 

συστήματος “Middleware” 

διασύνδεσης εισιτηρίων 

κοιλάδας Πεταλούδων με το 

Διαχειριστικό 

 

12.400,00 

12 

Συνδρομή  00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές ( DOCMAN 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΛΓΚΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε. ) 

 

434,00 

13 

Συντήρηση  70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, 

επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

 

3.841,52 

14 

Εγγυητικές 00-6819.0003 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

καλής εκτέλεσης των 

προγραμμάτων ( Στέγαση  και 

επανένταξη  έτους 2018 )  

 

3.783,34 

15 

 

Αμοιβές  

00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών στην Αλεξάνδρα  

Κοκκίνου  για την επίδοση  

δικαστικής απόφασης  εξώσεις 

Ν. Αγοράς κ.λ.π. )  

 

45,00 

16 

Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση λογισμικού ( 

εγκατάσταση αναβαθμίσεων ) 

για την εφαρμογή 

Ηλεκτρονικών  Ζυγίσεων  της 

εταιρείας  Scale Engineering 

 

3.472,00 

17 

 

Δικαστικά  

00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

 

135,00 
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πράξεων ( διαταγή πληρωμής 

αριθ. 1105/2017 )  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

A/

A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1 

Έργο 70-7331.0023 Επεμβάσεις στην Ανατολική 

και Βόρεια όψη του 

Δημαρχείου και του Δημοτικού 

Θεάτρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 

200.000,00/2018 

320.000,00/2019 

2 

Συντήρηση  10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών 

Λογισμικού  

 

68.200,00/2018 

68.200,00/2019 

3 

Συντήρηση  70-6264.0006 Συντήρηση μηχανημάτων 

ελεγχόμενης στάθμευσης  

12.000,00/2018 

12.000,00/2019 

ΘΕΜΑ 2
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  263/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΜΘΨΩ1Ρ-ΩΤ6    ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 

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

Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/28933/14-5-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 

2/28933/14-5-2018 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. 10-6142.0002 και τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών συστημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-6265.0005 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών Δήμου Ρόδου» 

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

αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 34.360,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 
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4. Κ.Α. 35-6699.0001 και τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για καλλωπισμό παρτεριών» 

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

αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

5. Κ.Α. 70-7331.0005 και τίτλο «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της Νέας Αγοράς» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

6. Κ.Α. 70-7413.0001 και τίτλο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την Πινακοθήκη 

Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7413.0003 και τίτλο «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση της Πινακοθήκης Ανδρέας 

Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.360,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

8. Κ.Α. 70-7413.0005 και τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτισμού επιλεγμένων Μνημείων στη 

Μεσαιωνική Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 14.880,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

2. Κ.Α. 00-6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, 

κατά 40.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 10-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά 

μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 9.000,00 € με μεταφορά 

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

4. Κ.Α. 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός πόλεως 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, κατά 150.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Μείωση πιστώσεων 

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

κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 29.000,00 €, κατά 24.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

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

(Αρχαγγέλου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 8.000,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α  10-6012.0003  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 10-6022.0002 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
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5. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου 

και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0009 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση της βατότητας 

του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

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

δαπάνης          74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0003  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

6. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

Αύξηση πιστώσεων  

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, κατά 41.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

329.640€ και το τελικό αποθεματικό είναι  1.000.694,16€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.599.496,90 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.694,16 

 

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

Γεράσιμου και της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 
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Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/30346/18-5-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/28933/14-5-

2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» 

ως εξής:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/28933/14-5-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωσης πίστωσης 

 

1. Κ.Α. 00-6142.0004 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 2018 

(ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 2.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

 

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0005 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 2009 πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α. 00-6442.0004 και τίτλο «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Συμπόσιο Σύμης»»                              

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

αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

3. Κ.Α. 15-6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων (Εκκαθάριση 

δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €, με 

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

4. Κ.Α. 30-7413.0002 και τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση των κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη 

Σορωνή της νήσου Ρόδου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 59.139,17 €, 

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

5. Κ.Α. 35-6262.0003 και τίτλο «Συντήρηση & Αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου παλιού 

Νοσοκομείου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6. Κ.Α. 70-6142.0004 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών ομάδων κατοίκων και 

επισκεπτών Παλιάς Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 48.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου (laser scanner)» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 10-6041.0003 και τίτλο «Αμοιβή Ναυαγοσωστών» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, 

κατά 34.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 14.721,23 €, κατά 13.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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   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 2.564.029,80€, κατά        

48.843,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 48.843,60 € 

 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

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

1.311.467,52 €, κατά  18.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

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

δαπάνης 388.331,56 €, κατά  5.580,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών απορριμματοδεκτών για 

τις                    Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.663,60 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ:  48.843,60 € 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ’. αρ. 2/28933/14-05-2018 εισήγησης, μειώνεται κατά 595.379,17 € 

και το τελικό αποθεματικό είναι  734.954,99 € 

 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.865.236,07 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 734.954,99 

 

(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: 

Εισαγωγή 

1. Κ.Α. 10-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  5.037,05 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 15-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  12.510,60 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
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3. Κ.Α. 30-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 52.680,34  €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α. 35-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

5. Κ.Α. 40-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 219,30 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

6. Κ.Α. 45-6063.0005 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

7. Κ.Α. 70-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 39.153,46 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

 

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 2.564.029,80€, κατά 

144.677,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ. αρ. 2/30346/18-5-2018 εισήγηση, η συνολική μείωση 

θα είναι 48.843,60+144.677,11= 193.520,71). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 144.677,11€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 144.677,11€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 144.677,11€ 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ’. αρ. 2/28933/14-05-2018, 2/30346/18-05-2018 εισηγήσεις, μειώνεται 

κατά 729.098,45 € και το τελικό αποθεματικό είναι 601.235,71€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ         199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ         198.998.955,35                

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ              601.235,71 

 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/28933/14-5-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 
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 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/30346/18-5-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοφηψούσης της κας Καραγιάννη Μαρίας) 

 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-6142.0002 και τίτλο «Παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικών συστημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 10-6265.0005 και τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών και λεβητών Δήμου Ρόδου» 

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

αίτημα του τμ. Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 30-6233.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 34.360,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

4. Κ.Α. 35-6699.0001 και τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικών υλικών για καλλωπισμό παρτεριών» 

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

αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

5. Κ.Α. 70-7331.0005 και τίτλο «Άμεσες βελτιωτικές παρεμβάσεις στην εμφάνιση της Νέας Αγοράς» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

6. Κ.Α. 70-7413.0001 και τίτλο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την Πινακοθήκη 

Ανδρέας Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7413.0003 και τίτλο «Ειδικές μελέτες για την αναδιαμόρφωση της Πινακοθήκης Ανδρέας 

Ιωάννου» προϋπολογισμού δαπάνης 17.360,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

8. Κ.Α. 70-7413.0005 και τίτλο «Μελέτη εφαρμογής φωτισμού επιλεγμένων Μνημείων στη 

Μεσαιωνική Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 14.880,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 00-6117.0003 και τίτλο «Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών» προϋπολογισμού δαπάνης 

10.000,00 €, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

2. Κ.Α. 00-6221.0001 και τίτλο «Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 €, 

κατά 40.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. 

Προμηθειών. 

3. Κ.Α. 10-7133.0004 και τίτλο «Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, κλιματιστικά 

μηχ. τοίχου από 9-24 BTU)» προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, κατά 9.000,00 € με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Προμηθειών. 
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4. Κ.Α. 30-7323.0002 και τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου.           

» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, κατά 150.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Μείωση πιστώσεων 

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

κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου» προϋπολογισμού δαπάνης 29.000,00 €, κατά 24.000,00 € με 

μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

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

(Αρχαγγέλου, Αταβύρου)» προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 €, κατά 8.000,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Κ.Α  10-6012.0003  και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Κ.Α 10-6022.0002 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Κ.Α 70-6233.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου 

και Δ.Ε. Ιαλυσού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 3.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

6. Κ.Α 70-6233.0009 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση της βατότητας 

του αγροτικού οδικού δικτύου της Ν. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, κατά 74.000,00 

€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

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

δαπάνης          74.000,00 €, κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0001 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Λινδίων» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0002 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Αφάντου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

3. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0003  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Καμείρου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

4. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0004 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Πεταλουδών» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

5. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0005  και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 
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6. Ο Κ.Α 70-6233.0011.0006 και τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 

Δ.Ε. Καλλιθέας» προϋπολογισμού  δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 

Αύξηση πιστώσεων  

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

» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 €, κατά 41.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 185.000 € 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωσης πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0004 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικής περιόδου 2018 

(ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 2.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 00-6142.0005 και τίτλο «Αμοιβή ελεγκτικής εταιρείας διαχειριστικής περιόδου 2009 πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου (ορκωτοί λογιστές)» προϋπολογισμού δαπάνης 6.500,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α. 00-6442.0004 και τίτλο «Συνδιοργάνωση συνεδρίου με τίτλο «Συμπόσιο Σύμης»»                              

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

αίτημα του τμ. Δημάρχου. 

3. Κ.Α. 15-6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων (Εκκαθάριση 

δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 26.000,00 €, με 

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

4. Κ.Α. 30-7413.0002 και τίτλο «Εκπόνηση μελετών για την διαμόρφωση των κτιρίων και 

περιβάλλοντα χώρου του παλιού Λυκείου για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου Καμείρου στη 

Σορωνή της νήσου Ρόδου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)» προϋπολογισμού δαπάνης 59.139,17 €, 

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

5. Κ.Α. 35-6262.0003 και τίτλο «Συντήρηση & Αποκατάσταση περιβάλλοντα χώρου παλιού 

Νοσοκομείου» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

6. Κ.Α. 70-6142.0004 και τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης πρόσβασης ειδικών ομάδων κατοίκων και 

επισκεπτών Παλιάς Πόλης» προϋπολογισμού δαπάνης 48.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

7. Κ.Α. 70-7135.0010 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού σαρωτή χώρου (laser scanner)» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 1. Κ.Α. 10-6041.0003 και τίτλο «Αμοιβή Ναυαγοσωστών» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, 

κατά 34.800,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 10-6054.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 14.721,23 €, κατά 13.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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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 2.564.029,80€, κατά        

48.843,60 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 48.843,60 € 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

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

1.311.467,52 €, κατά  18.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

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

δαπάνης 388.331,56 €, κατά  5.580,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 20-7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών επίστηλων διπλών απορριμματοδεκτών για 

τις Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου και Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.663,60 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗ:  48.843,60 € 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  5.037,05 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

2. Κ.Α. 15-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης  12.510,60 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

3. Κ.Α. 30-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 52.680,34  €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

4. Κ.Α. 35-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

5. Κ.Α. 40-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 219,30 €, με μεταφορά 

ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

6. Κ.Α. 45-6063.0005 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

7. Κ.Α. 70-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 39.153,46 €, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  
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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 2.564.029,80€, κατά 

144.677,11 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

(Λαμβάνοντας υπόψη και την εγγραφή στην υπ. αρ. 2/30346/18-5-2018 εισήγηση, η συνολική μείωση 

θα είναι 48.843,60+144.677,11= 193.520,71). 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 144.677,11€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 20-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 144.677,11€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 144.677,11€ 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.330.334,16 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 729.098,45 € και το τελικό αποθεματικό είναι 601.235,71€. 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 199.600.191,06 

ΕΞΟΔΑ 198.998.955,35 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 601.235,71 

 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                               Aπόφ. Αρ.  264/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΧΔΣΩ1Ρ-ΙΝΛ   ) 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για   « Προμήθεια και εγκατάσταση 

παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων 

συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης» καθώς και έγκριση της ανάληψης 

υποχρέωσης.  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/28910/14-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/28910/14-05-2018, ως κατωτέρω:  

«Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του 

υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης 

για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.  

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

εφαρμοζόμενου». 

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

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

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

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

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

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

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

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

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

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

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

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

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

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

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

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

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

7. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

8. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια παρκόμετρων». 

9. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7131.0003 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

10. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003047988. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

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

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης». 

2. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια και 

εγκατάσταση παρκόμετρων» και ποσού 74.400,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70-7131.0003  2018 74.400,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

3. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 

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

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/28910/14-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

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

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Τα άρθρα 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

 Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>, 

 Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια παρκόμετρων». 

 Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7131.0003 του προϋπολογισμού 

του 2018, 
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 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003047988. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης για 

τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 

74.273,52€ με Φ.Π.Α. 

2) Εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης του Κ.Α. 70-7131.0003 με 

τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του 

υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων 

στάθμευσης για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», ποσού  

74.400,00 € με Φ.Π.Α. 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

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

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

Επιτροπή. 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                              Aπόφ. Αρ.  265/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΑΣΓΩ1Ρ-ΖΤΩ    ) 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για «Προμήθεια και 

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης»  

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/28910/14-5-

2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/28910/14-05-2018, ως κατωτέρω:  

«Θέμα: Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του 

υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης 

για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.  

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

11. 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.  

12. 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». 

13. 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. 

14. 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.» 

15. 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». 

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

17. Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>. 

18. Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια παρκόμετρων». 

19. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7131.0003 του προϋπολογισμού 

του 2018. 

20. Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003047988. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

4. Να εγκρίνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και 

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου 

συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης». 

5. να εκδώσει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για την «προμήθεια και 

εγκατάσταση παρκόμετρων» και ποσού 74.400,00 ευρώ ως κάτωθι: 

Κωδικός Έτος Αιτηθέν ποσό 

 

70-7131.0003  2018 74.400,00 

       και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις. 

6. Να εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της συγκεκριμένης προμήθειας και να καταρτίσει 

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

 

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

 

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

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

σχετικά. 
 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/28910/14-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, 

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

 Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008, 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Τα άρθρα 66 και  67 του Νόμου 4270/14 << περί δημόσιου ελέγχου δεσμεύσεων). 

 Το Π.Δ. 80/2016  <<Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες>>, 

 Την ανάγκη του Δήμου για την «προμήθεια παρκόμετρων». 

 Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 70-7131.0003 του προϋπολογισμού 

του 2018, 

 Το γεγονός ότι υπάρχει πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

18REQ003047988, 

 Την υπ’ αριθμ. 264/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΔΣΩ1Ρ-ΙΝΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και η διάθεση της πίστωσης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 



22  

παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 74.273,52 ευρώ με Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

                                                                          

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

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

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης για τη κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 74.273,52€ (εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο σεντς) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

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

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

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

17. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

18REQ003047988. 

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

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

Π.Α.Υ. 
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 β)οι τεχνικές προδιαγραφές και   γ) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«προμήθεια παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης».  

19. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  

………………….. 

20. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του 

υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης.                                                    

                                              

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 

 

 Για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση 

του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων 

θέσεων στάθμευσης, προϋπολογισμού 74.273,52€ (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο σεντς) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 

τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 70-7131.0003 «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων Δ.Ε. 

Ρόδου» του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (όπως περιγράφονται 

κατωτέρω )με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄.  

 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

38730000-1 Αυτόματη Συσκευή 

Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης 

70-7131.0003 
 

48.600,00  

 

11.664,00 

48000000-8 Λογισμικό 

Απομακρυσμένης 

Διαχείρισης Συσκευών και 

Διαχείρισης Πληρωμών 

Τελών Στάθμευσης. Άδειες 

Χρήσης για 6 Αυτόματες 

Συσκευές Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης (υπό 

μορφή υπηρεσίας - SaaS 

για το σύνολο των 

συσκευών και για χρονική 

διάρκεια 3 ετών) 

70-7131.0003 

9.498,00  

 2.279,52 

38731000-8  

Χρηματοκιβώτια 

Κερμάτων για Αυτόματες 

Συσκευές Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης 

 

70-7131.0003 

1.800,00  

 

 

    432,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

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

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

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100. 

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

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

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

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2018 και ώρα 
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….. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

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

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 

 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

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

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

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ) 

4. σε τοπική εφημερίδα  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της 

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

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 

Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

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

nafantenos@gmail.com 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./……… 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια και εγκατάσταση παρκομέτρων 

  

http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως και ( Π.Χ 

)31/12/2018  

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

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

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

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

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

                                     ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

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

παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

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

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

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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

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

ώρα 14:00 μ.μ. ή να την καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής την ……../……/…………..201….. 

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

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 
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του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία 

αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 

οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην 

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί 

διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι 

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

1 του Π.Δ. 28/2015.  

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

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

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
2
. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 

είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

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

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                           

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

                                                 
2 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

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

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

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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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 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 
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ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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

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

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

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

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

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

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

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

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

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

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

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

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

Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

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

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

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

μορφή υπεργολαβίας 

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

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

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

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

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

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

φορείς  οι σχετικές  πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το 

ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
8
 και  υποβάλλεται 

9
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  
Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

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

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

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 

ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 

άρθρου 235 

7 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

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

του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

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

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

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

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

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

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 
ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για 
καθένα από αυτούς.  

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

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.  

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

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

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 
ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 
ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 

εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 
των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

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

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

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

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
10

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

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

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

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

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’          

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

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

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

στοιχεία της προσφοράς. 

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

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

                                                 
10 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και 

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

από τα prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

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

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

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

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

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

φορέα. 

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

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

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

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

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

(Οικονομική Επιτροπή)
11

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
12

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
13

 όπως αυτά 

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

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

12 Η προθεσμία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο (άρθρο 103 § 1). 

13 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.  

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

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

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

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

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

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

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

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

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

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

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

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

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

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

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

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

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

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

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

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

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

τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

(7) Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές». 

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την 

προσκόμιση των κάτωθι :  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, µε την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον 

διαγωνιζόμενο, πριν την τελική κατακύρωση του παρόντος διαγωνισμού, προκειμένου να αναλάβει 

την προμήθεια των αγαθών.  

β. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, περί συνεργασίας µε τον 

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την 

προσκόμιση των κάτωθι:  

α. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης  

β.  Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του οικονομικού φορέα  στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

προσφέρων ,  περί  δέσμευσης του προς την Αναθέτουσα Αρχή, με την οποία θα αναλαμβάνει την 
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υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο Δήμος επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για 

του υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή  ανακριβή,  απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου   και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών,  απορρίπτεται η προσφορά του 

προσωρινού αναδόχου  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 

σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 

ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105. 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες 

ποσότητες από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 

106 του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη 

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης του άρθρου 127 Ν.4412/16 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί 

να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες  από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
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Σχέδιο συμφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτημα «Δ΄» αυτής. Η 

Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο του 

συμφωνητικού που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι τρεις (3) μήνες.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

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

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
14

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
15

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
16

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

                                                 
14 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

15 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 

16 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

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

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
17

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης Για το 

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

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

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

                                                 
17 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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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 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που 

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. 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 τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
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διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος 

αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης, το οποίο έχει ήδη 

εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Δήμο Ρόδου, στα πλαίσια της υλοποίησης της υπ. 2/70089/04-09-

2017 (ΑΔΑΜ: 17SYMV001896073). 

Όλος ο εξοπλισμός και το λογισμικό που περιγράφεται κατωτέρω θα πρέπει να διασυνδέεται και να 

διαλειτουργεί πλήρως, τόσο με τον εξοπλισμό όσο και με το λογισμικό του υφιστάμενου συστήματος 

(συμβατότητα 100%) . Επιπλέον, όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να συντηρείται με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο συντηρείται και το υφιστάμενο σύστημα, καθώς και να δέχεται τα ίδια αναλώσιμα, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη συντήρηση του συστήματος από το προσωπικό του Δήμου, μετά τη 

λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Αναλυτικές προδιαγραφές: 

 

Έξι(6) Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής Τελών Στάθμευσης 

 Να αναφερθεί η Σειρά-Μοντέλο 

 Οι διαστάσεις θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερες από 0,45m x 0,45m x 1,8m 

 Λειτουργία με ηλιακό πάνελ και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, χωρίς να απαιτείται παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος 

 Βάρος <=100kg 

 Σκελετός από Ανοξείδωτο Χάλυβα 2 mm 

 Βαφή RAL 7042, anti eritting/graffiti 

 Κλειδαριά ασφαλείας για την πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής  

 Κερματοδέκτης Αδιάβροχος, αντιβανδαλιστικός με πορτάκι (είσοδος κερμάτων) που κλείνει 

αυτόματα 

 Τρόπος πληρωμής: Κέρματα 

 Αντιβανδαλιστική προστασία 

 Πληκτρολόγιο Αντιβανδαλιστικό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο 

 Οθόνη Γραφικών 320x240 τουλάχιστον με προστασία από πολυκαρβονικό 

 GPRS Modem. Η παροχή των GPRS συνδέσεων θα γίνει από τον Δήμο Ρόδου  

 Πολυγλωσσική Υποστήριξη (Ελληνικά/Αγγλικά) 

 Εκτυπωτής Θερμικός με αυτόματη ρύθμιση ολικής ή τμηματικής κοπής 

 Θύρα χρημάτων από Ανοξείδωτο Χάλυβα 4 mm με υψηλής ασφάλειας κλειδαριά 

 Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης 

 Επίπεδο προστασίας IP54 

 Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10
o
C έως 55

ο
C 

 Συναγερμός ο οποίος ενεργοποιείται με το άνοιγμα της πόρτας 

 Χρηματοκιβώτιο από ατσάλι πάχους 4mm (τουλάχιστον) με κλειδαριές ασφαλείας 

 Εκτύπωση αναφοράς όταν αφαιρεθεί το χρηματοκιβώτιο 

 Οι συσκευές θα εγκατασταθούν από τον ανάδοχο σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Ρόδου 

 

Λογισμικό Διαχείρισης Συσκευών και Πληρωμών 

 Το λογισμικό θα παρέχει ακριβώς το ίδιο με αυτό που ήδη διαθέτει ο Δήμος Ρόδου για τη 

διαχείριση των υφιστάμενων συσκευών. Στα πλαίσια του έργο, ο Ανάδοχος θα προσφέρει 

επιπλέον άδειες χρήσης για τις 6 νέες συσκευές που θα εγκατασταθούν 

 Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή 

 Φιλοξενία σε data center υψηλής ασφάλειας και διαθεσιμότητας 

 Ασφάλεια επικοινωνίας με τις συσκευές μέσω PA-DSS (Payment Application Data Security 

Standard). Επικοινωνίας 
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 Κρυπτογράφηση 2048 bit 

 Οθόνη γενικής επισκόπησης κατάστασης συσκευών (overview) 

 Προβολή θέσης εγκατάστασης των συσκευών σε ψηφιακούς χάρτες 

 Απομακρυσμένη διαχείριση παραμέτρων λειτουργίας συσκευών 

 Παρακολούθηση και καταγραφή πωλήσεων ανά συσκευή και συνολικά 

 Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής ελεγχόμενης στάθμευσης 

 Παρακολούθηση κατάστασης λειτουργίας συσκευών 

 Προβολή συναγερμών σε περίπτωση βλάβης των συσκευών 

 Δημιουργία γραφικών αναφορών για τις πωλήσεις 

 Καταγραφή ενεργειών χρηστών σε log files 

 

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το σύνολο του εξοπλισμού και λογισμικού που περιλαμβάνεται στην παρούσα, θα πρέπει να 

καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής 

του έργου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες επιτόπιας 

επιδιόρθωσης βλαβών, μέσω του τοπικού συνεργάτη του, με χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών από την 

ειδοποίησή του. Για το διάστημα ενός έτους θα παρακρατηθεί η εγγυητική επιστολή του μειοδότη για 

την  διασφάλιση  της καλής λειτουργίας του συστήματος . 

 

 

 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1 

 

Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης 

 

6 
  

2 

 

 

 

Λογισμικό Απομακρυσμένης 

Διαχείρισης Συσκευών και 

Διαχείρισης Πληρωμών Τελών 

Στάθμευσης. Άδειες Χρήσης για 6 

Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης (υπό μορφή 

υπηρεσίας - SaaS για το σύνολο των 

συσκευών και για χρονική διάρκεια 3 

ετών) 

6   

3 

 

 

Επιπλέον Χρηματοκιβώτια 

Κερμάτων για Αυτόματες Συσκευές 

Πληρωμής Τελών Στάθμευσης 

9   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

    Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

 

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει συνολικά ή τμηματικά εντός 3 μηνών από την 

έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, στο χώρο εγκατάστασης τους, και σύμφωνα τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση. 
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Ο τόπος παράδοσης θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

                                                                   

X
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ

Διευθυντής Graduate in IT,MSc,Υπ.Διδάκτωρ  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ………./201..) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(προμήθεια και εγκατάσταση παρκομέτρων)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου. 

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 31/12/2018 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

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

εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/201..) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας και εγκατάστασης παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού 

του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης, 

το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Δήμο Ρόδου. 
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Στο Δημαρχιακό μέγαρο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος Ρόδου,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ρόδο με Α.Φ.Μ. 997561152 και 

Δ.Ο.Υ. Ρόδου, και εκπροσωπείται νόμιμα 

1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου  που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με 

την απόφαση 157/2018 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου  

2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... 

& Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», 

σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. 

(εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια …………………………………………. (Διακήρυξη ………), και 

στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

 

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

ΤΙΜΗ 

 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τις 

ανάγκες του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (συμπληρώνεται βάσει της 

προσφοράς του αναδόχου): 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

1 

 

Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης 

6   

2 

 

 

 

Λογισμικό Απομακρυσμένης 

Διαχείρισης Συσκευών και 

Διαχείρισης Πληρωμών Τελών 

Στάθμευσης. Άδειες Χρήσης για 6 

Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης (υπό μορφή 

υπηρεσίας - SaaS για το σύνολο των 

συσκευών και για χρονική διάρκεια 3 

ετών) 

6   

3 

 

 

Επιπλέον Χρηματοκιβώτια Κερμάτων 

για Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής 

Τελών Στάθμευσης 

9   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στο χώρο εγκατάστασης τους που θα 

υποδυκνείεται κάθε φορά κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. 
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Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μετά την αποστολή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με  τα αναγραφόμενα είδη. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5. 

Η παρακολούθηση της προμήθειας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια (Διεύθυνση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής 

αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 

2018, και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 70-7131.0003. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον κ. ………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του 

συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών ήτοι 

………………………... 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 
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3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία. Κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄» 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

             [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΡΟΔΟΣ, Τ.Κ. 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-77728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www. Rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[38730000-1, 48000000-8, 38731000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 
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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
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 



48  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
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καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

[] Ναι [] Όχι 
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εργατικού δικαίου
xxiv

; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

[] Ναι [] Όχι 
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxiii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

αριθ. 264/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΧΔΣΩ1Ρ-ΙΝΛ), που δεσμεύει τις επιμέρους πιστώσεις  στο σχετικό Κ.Α. 

70-7131.0003  που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π.Δ.80/2016 και την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016. 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                               Aπόφ. Αρ.  266/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙ1ΕΩ1Ρ-912   ) 

Έγκριση για ανταλλαγή ακινήτων για νεκροταφείο Δ.Ε. Αφάντου 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αρ. πρωτ.: 2/29186/15-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  με αρ. 

πρωτ.: 2/29186/15-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

       «ΘΕΜΑ: Ανταλλαγή ακινήτων για δημιουργία χώρου στάθμευσης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Αφάντου.     

  

Από το με αριθμό πρωτ. 6/3550/17-1-2018 έγγραφο της ΔΕ Αφάντου του Δήμου Ρόδου σε συνδυασμό με 

έγγραφη καταγγελία της ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έγγραφο αίτημα της Τσαμπίκας συζ. Ελευθερίου 

Βαλσαμή, το γένος Ελευθερίου Γιαννιού,   κάτοικος Αφάντου Ρόδου, περί ανταλλαγής ακινήτων προκύπτει ότι 

στο Δημοτικό ακίνητο με Κ.Μ. 1888-636 γαιών Αρχαγγέλου (συμβολή των οδών Όσλο και Λουξεμβούργου 

στην περιοχή  Κολυμπίων) έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα και παράνομα οικίσκος που εξυπηρετεί την 

παρακείμενη επιχείρηση της εδρεύουσας στην περιοχή Κολύμπια της Δ.Κ. Αφάντου Ρόδου ο.ε. με την επωνυμία 

«Ε.ΒΑΛΣΑΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «AUTO FASHION», η οποία έχει ως αντικείμενο την 

ενοικίαση αυτοκινήτων.  

Ακολούθως διαβιβάστηκε η από 14-2-2018 κλήση μας για την έκφραση απόψεων των εμπλεκομένων.  

Η Τσαμπίκα συζ. Ελευθερίου Βαλσαμή, το γένος Ελευθερίου Γιαννιού, κατέθεσε τις από 88-3-2018 

αντιρρήσεις της, επισυνάπτοντας την επαναφερόμενη από 8-7-2016 αίτησή της περί ανταλλαγής ακινήτων. 

Επειδή η προαναφερόμενη ο.ε. εδρεύει σε ακίνητο παρακείμενο της ΚΜ 1888 
636 

 γαιών Αρχαγγέλου. 

Επειδή η ΚΜ 1888 
636 

 γαιών Αρχαγγέλου στην περιοχή «Κολύμπια» της δημοτικής ενότητας Αφάντου – 

Ρόδου, επιφανείας 240 τ.μ., λοιπά κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 77 Γαιών Αρχαγγέλου, Φύλλο 122 και 

Φάκελλος 7.933 του Κτηματολογίου Ρόδου ανήκει στην ιδιοκτησία της πρώην κοινότητας Αφάντου – Ρόδου 

και ήδη του ενιαίου Δήμου Ρόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 1.316/28-11-1967 απόφασης του τότε Νομάρχου 

Δωδεκανήσου (746/20-12-1967 Φ.Ε.Κ./Τεύχος Β΄), νομίμως μεταγραφείσας στα οικεία βιβλία του 

Κτηματολογίου Ρόδου. 

Επειδή το παραπάνω δημοτικό ακίνητο (υπ’ αριθ. 1.888 
636 

μερίδα Γαιών Αρχαγγέλου) βρίσκεται απέναντι 

από την έδρα της παραπάνω επιχείρησης, η οποία τα τελευταία έτη το χρησιμοποιεί προς εξυπηρέτηση των 

αναγκών της και το χρησιμοποιεί ως χώρο στάθμευσης των προς ενοικίαση αυτοκινήτων της, έχοντας προβεί σε 

εργασίες διαμόρφωσης και προσαρμογής του στις ανάγκες της.    

Επειδή δεν προκύπτει να έχει χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Ρόδου το ακίνητο αυτό. 

Επειδή η ομόρρυθμος εταίρος και εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία που χρησιμοποιεί το 

παραπάνω δημοτικό ακίνητο, Τσαμπίκα συζ. Ελευθερίου Βαλσαμή, το γένος Ελευθερίου Γιαννιού, κάτοικος 

Αφάντου – Ρόδου, έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, δυνάμει του υπ’ αριθ. 44.442/10-

08-1979 συμβολαίου δωρεάς του τέως Συμβολαιογράφου Ρόδου Σακκελαρίου Μαΐλλη, νομίμως μεταγραφέντος 

στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου ένα ακίνητο όμορο προς δυσμάς με την υπ’ αριθ. 881 μερίδα 

Γαιών Αφάντου, όπου βρίσκεται το Κοιμητήριο Αφάντου. Πρόκειται για την υπ’ αριθ. 880 μερίδα Γαιών 



55  

Αφάντου, επιφανείας 1.945 τ.μ., που κείται στην τοποθεσία «Πλατής» της κτηματικής περιφέρειας Αφάντου, 

περί της οποίας τα λοιπά κτηματολογικά στοιχεία Τόμος Γαιών Αφάντου 10, Φύλλο 44 και Φάκελλος 2.736 του 

Κτηματολογίου Ρόδου.   

Επειδή την χρήση του αμέσως παραπάνω ακινήτου της η ιδιοκτήτρια επικαλείται ότι εδώ και μία δεκαετία 

τουλάχιστον έχει παραχωρήσει στον Δήμο δυνάμει σχετικής άτυπης συμφωνίας περί ανταλλαγής των δύο 

προαναφερομένων ακινήτων (της υπ’ αριθ. 1.888 
636 

μερίδας γαιών Αρχαγγέλου και της υπ’ αριθ. 880 μερίδος 

Γαιών Αφάντου). 

Επειδή για την ανταλλαγή αυτή έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. πρωτ. 55.976/08-07-2016 σχετική αίτηση, 

επί της οποίας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/4169//20-01-2017 έγγραφό μας προς την Δ.Κ. Αφάντου ζητήσαμε την 

διατύπωση της γνώμης της περί της εν λόγω ανταλλαγής, η δε τελευταία απείχε της λήψης σχετικής απόφασης, 

λόγω ύπαρξης καταγγελίας.  

Επειδή, αφού εκτιμηθούν οι ανάγκες δημιουργίας χώρου στάθμευσης του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αφάντου 

για την αποσυμφόρηση της δημιουργουμένης κυκλοφοριακής εμπλοκής στην κεντρική οδό εισόδου προς την 

Δ.Κ. τις σχολικές μονάδες, τα στρατόπεδα και το Δημοτικό και αφού κριθεί ότι το άνω δημοτικό ακίνητο ο 

Δήμος δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ή αξιοποιήσει, που μέχρι σήμερα δεν έπραξε και δεν είναι πρόσφορη η 

αξιοποίηση ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή του, θεωρούμε ότι είναι δυνατή και νόμιμη η 

ικανοποίηση της αιτούμενης ανταλλαγής  των  ακινήτων, ήτοι της υπ’ αριθ. 1.888 
636 

μερίδος Γαιών Αρχαγγέλου 

και της υπ’ αριθ. 880 μερίδος Γαιών Αφάντου, η υλοποίηση της οποίας απαιτεί την σύμφωνη γνώμη της Δ.Κ. 

Αφάντου, την αναγνώριση ύπαρξης ωφέλειας για τον Δήμο, την κατ΄ άρθρ. 190 και 186 του ΔΚΚ απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αμφοτέρων των ακινήτων, την επιτροπή της 

παραγράφου 5 του άρθρου 186 ΔΚΚ και του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, (εκτίμηση από ορκωτό λογιστή εφόσον 

η αξία εκάστου των μεταβιβαζόμενων ακινήτων υπερβαίνει τα 58.694,06€) και επιβεβαίωση ότι η προτεινόμενη 

ανταλλαγή εξασφαλίζει όφελος στο Δήμο εφόσον το προσφερόμενο προς ανταλλαγή ιδιωτικό ακίνητο κριθεί ότι 

αποτελεί τον μόνο τρόπο επίλυσης του προβλήματος στάθμευσης στο Δημοτικό Κοιμητήριο και η διαδικασία 

της ανταλλαγής είναι ο μοναδικός τρόπος απόκτησής του.   

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ ) 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29186/15-5-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

  Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποσύρει το  θέμα 5 της ημερήσιας διάταξης για το λόγο ότι  η  οικονομική  επιτροπή δεν είναι 

αρμόδια να αποφασίσει για αυτό.   

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                            Aπόφ. Αρ.  267/ 2018 (ΑΔΑ: 6Τ78Ω1Ρ-6Ρ4   ) 

Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκε εναντίον του Δήμου Ρόδου μετά από αίτηση της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 2/29802/16-5-

2018)                   

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας  με αρ. 

πρωτ.: 2/29802/16-05-2018, ως κατωτέρω: 

 

       ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΔΔΠ 1105/2017 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Ασπασίας Κορωνιώτου, 

Εφέτη, που αφορά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
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1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», που εδρεύει στο Αίγιο Αχαϊας, 

οδός Αγ. Ιωάννου αρ. 19,  (ΑΦΜ 094270233), άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 

10-2-2017 και με αριθμό καταχώρησης ΑΔΠ 44/10-2-2017 αίτησή της, που απευθυνόταν στο 

Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής 

πληρωμής με βάση το με αριθμό 51/2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 

46.222,19 ευρώ (37.579,02 + 8.643,17 ΦΠΑ), το οποίο εξέδωσε σε βάρος του Δήμου Ρόδου 

από τη με αριθμό πρωτ. 2/104110/28-8-2013 σύμβαση που υπογράφτηκε ανάμεσα στην 

ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ 

HELLAS ΑΕ», μέλος της οποίας είναι η αιτούσα με ποσοστό 65%, και το Δήμο Ρόδου για 

την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών 

Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης και 

αποψιλώσεων Κοινόχρηστων Χώρων», για το χρονικό διάστημα από 1-9-2013 μέχρι 31-12-

2015, το δε παραπάνω τιμολόγιο αφορά την παροχή υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από 

24 έως 31-12-2015.   

2. Επί της αμέσως παραπάνω αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό ΔΔΠ 1105/2017 

διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Ασπασίας 

Κορωνιώτου, Εφέτη, όπως αυτή διορθώθηκε με τη με αριθμό Α554/2018 απόφαση του 

Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε΄), που σας επισυνάπτω, με την οποία 

διατάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στην παραπάνω αιτούσα εταιρεία, το ποσό των 

46.222,19 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τις 12-3-2016, ήτοι εξήντα (60) ημέρες από την 

έκδοση της την επομένη της από 12-1-2016 βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, μέχρι την εξόφλησή της, ως επίσης και 

το ποσό των 135 ευρώ για δικαστική δαπάνη αυτής για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.  

3. Λόγω του ότι το παραπάνω έργο εκτελέστηκε κανονικά την παραπάνω χρονική 

περίοδο, σύμφωνα με τη σύμβαση γιαυτό και χορηγήθηκε η από 12-1-2016 βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου και στη 

συνέχεια εκδόθηκε το παραπάνω τιμολόγιο, ο Δήμος Ρόδου οφείλει πραγματικά το 

παραπάνω ποσό, το οποίο  δεν πληρώθηκε για τυπικούς λόγους. 

4. Εφόσον επομένως οφείλεται το παραπάνω ποσό στην παραπάνω ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εισηγούμαι να λάβει απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου εναντίον της και της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016), προς αποφυγή 

περαιτέρω εξόδων του Δήμου Ρόδου και ταλαιπωρίας της αιτούσας, η οποία δεν έχει ευθύνη 

για τη μη πληρωμή του παραπάνω τιμολογίου.   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημήτριου) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29802/16-5-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας   

  Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την μη άσκηση ανακοπής κατά  της με αριθμό ΔΔΠ1105/2017 διαταγής πληρωμής 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που εκδόθηκε εναντίον του Δήμου Ρόδου μετά από 

αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με το διακριτικό 

τίτλο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ με τον όρο να δεχθεί  η ανωτέρω εταιρεία στην μη καταβολή 

των τόκων και των δικαστικών εξόδων από το Δήμο Ρόδου. 

ΘΕΜΑ 7ο                                                            Aπόφ. Αρ.  268/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΧΣΘΩ1Ρ-Σ26    ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για τη μελέτη «Γεωτεχνική μελέτη - έρευνα για τη 

Ροδιακή Έπαυλη».  

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αρ. πρωτ.: 2/27964/09-05-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης 

& Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/27964/9-5-2018, δια μέσου της οποίας διαβιβάζεται τα 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για τη μελέτη: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» 

 

     Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε ο Ανάδοχος με το υπ. Αρ. 2/26771/4-5-2018 έγγραφο του, για τη μελέτη  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», σύμφωνα με τον Ν. 

4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την ανάθεση της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» στην ατομική εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ»  με μέση 

έκπτωση 60,00% 

2. Να εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

     Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων , επί της Ιπποτών 4,  

σήμερα 7 του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Τρίτη, οι παρακάτω: 

 

Λουκά Σεβαστή  Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως Πρόεδρος 

Κακά Ευαγγελία  Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου 

Ορφανός Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου 

Ρουσσάκης Γεώργιος  Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΤΕΕ 

    Αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη μελέτη: 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

159/2018  ΑΔΑ:ΨΦΣΒΩ1Ρ-ΥΙΘ  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, της οποίας οι 

όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 103/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

ΑΔΑ: ΩΠΧ1Ω1Ρ-Ε5Ι συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του 

ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 22.1 - 22.3 της διακήρυξης. 
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    Με την υπ’ αριθμό 184/2018 (ΑΔΑ ΩΥΙ9Ω1Ρ-ΖΘ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΕΠΑΥΛΗ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική εταιρεία 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ» με μέση έκπτωση  60,00% 

     Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με έγγραφο της  κάλεσε την Προσωρινή 

Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 22.1 έως 22.3 της 

Διακήρυξης η οποία με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/26771/4-5-2018 έγγραφο της υπέβαλλε σε 

σφραγισμένο φάκελο με τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

     Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό μητρώο (Τριανταφυλλιά Σαμαρά) 22.1.1 

Φορολογική Ενημερότητα  22.1.2 

Ασφαλιστική ενημερότητα  ΕΦΚΑ  22.1.2 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης της εταιρείας 22.1.3 

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων 22.1.3 

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής- 

εξυγίανσης 

22.1.3 

Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 22.1.3 

Πιστοποιητικό ΓΕΩΤΕΕ  πειθαρχικού ελέγχου μέλους 22.1.3 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη  Αποκλεισμού 22.1.3 

Υπεύθυνη δήλωση γνώσης των συνθηκών της μελέτης και μη έκδοσης 

απόφασης αποκλεισμού 

22.1.5 

Υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης καταδικαστικής απόφασης 22.1.5 

Πτυχίο μελετητή 22.2.1, 22.2.2 

    Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ και κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών.  

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

διενέργειας διαγωνισμού  συντάσσει το παρόν 2
ο
 πρακτικό , το διαβιβάζει στην Οικονομικής 

Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της ατομικής εταιρείας: 

«ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΑΜΑΡΑ»  με μέση έκπτωση 60,00% 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/27964/9-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 103/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΠΧ1Ω1Ρ-Ε5Ι) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν ο φάκελος της  Μελέτης και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης  του συνοπτικού 

διαγωνισμού, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 184/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΥΙ9Ω1Ρ-ΖΘ3), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού (προσωρινός μειοδότης), 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για  τη «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΕΠΑΥΛΗ»,  

Β)  Ανακηρύσσει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για  τη  

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ» και κατακυρώνει 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ τη σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης στην ατομική εταιρεία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑ»  με μέση έκπτωση 60,00%, 
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Γ) Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΘΕΜΑ 8
ο
                                                               Aπόφ. Αρ.  269/ 2018 (ΑΔΑ: 65Τ6Ω1Ρ-Ν64    ) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του έργου  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων   με αρ. πρωτ.: 2/29029/14-05-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29029/14-05-2018, ως κατωτέρω:  

«Θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  του έργου  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ »   

Το έργο «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»  

προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αφορά την εκτέλεση έργων 

επείγοντος χαρακτήρα για την άρση επικινδυνότητας κτιρίων ή τμημάτων τους που εγκυμονούν 

κίνδυνο αποκόλλησης και πτώσης στους κοινόχρηστους χώρους της Μεσαιωνικής πόλης.  

Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα   και στον Προϋπολογισμό του 

2018 στον Κ.Α. 70.7336.0001 , με πίστωση   74.400,00  ευρώ για το έτος 2018 και με χρηματοδότηση 

από Ίδιους Πόρους . 

Με την υπ’ αριθμ. 76/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη και ο 

τρόπος εκτέλεσης του με ανάθεση  μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό.  

Μετά τα παραπάνω και ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 966/2018 και ΑΔΑ/ΩΚΦΑΩ1Ρ-

Ψ3Ψ σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  ποσού 74.400,00  ευρώ  και έχοντας υπόψη την παρ. 

1
Ε
) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ζητείται: 

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του 

έργου  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», σύμφωνα 

με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού κατ’ εφαρμογή των προτύπων τευχών 

διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.»             

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κ. 

Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

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

Επιτροπής, για την μελέτη και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29029/14-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την υπ’ αριθμ. 76/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 

μελέτης και ο τρόπος εκτέλεσης του με ανάθεση  μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

του έργου  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», κατ’ 

εφαρμογή των προτύπων τευχών διακηρύξεων της με αριθμό 182/2016 (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) 

απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», ως κάτωθι: 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

 
xxxiv

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

                                      δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ  

                        Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00 Ευρώ προ  Φ.Π.Α. 
                                               CPV  45212314-0, 45111100-9 

 

                          (74.400 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.) 
 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας και 

 

καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

κατασκευής του ως άνω έργου. 
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Άρθρο 1   Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας xxxv 
Αναθέτουσα αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΙΠΠΟΤΩΝ 4 

Ταχ.Κωδ. : 85131 

Τηλ. : 22410 38077 

Telefax : 2241036550 

E-mail : rho_med@otenet.gr 

Πληροφορί

ες:  

: Φωτίου Αναστάσιος  

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

Προϊστάμενη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην ΡΟΔΟ, οδός ΙΠΠΟΤΩΝ 4  την   ……/…../2018   ημέρα 

………….  και ώρα  10:00 πμ      από την Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. 

 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Αιγαίου - 

Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά 

τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και 

υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  
 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα
 
: 

 

β) η παρούσα διακήρυξη. 

γ)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

ια) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ιβ) η τεχνική μελέτη, 

ιγ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιδ) ............................
xxxvi

 

 

 

2.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ρόδου www.rhodes.gr και στην Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων ,οδός Ιπποτών (Το 

έντυπο οικονομικής προσφοράς θα διατίθεται μόνο από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, - Ιπποτών 4 Ρόδος). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες και μέχρι την ………… . Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

http://www.rhodes.gr/
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φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, πέραν της δαπάνης αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 

αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 

την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο
xxxvii

 
xxxviii

. 
  
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …./…./2018
xxxix

οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 

……/…../2018
xl
 

 

Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 

3.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΡΟΔΟΣ 85131). Σε περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 

περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην 

άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του ….. 

για το έργο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ  

ΠΟΛΗ 

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …../…./2018  ημέρα  ………….. και 

ώρα 10:00 πμ
xli

 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς  στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail  ).  

 

3.3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας . 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

3.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

ημερομηνία υποβολής του άρθρου 18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της παρούσας. 

3.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
xlii

 η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
.
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3.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

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

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

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

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 

σύμβασης- Ενστάσεις 
 

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν 

από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί 

και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή 

λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών 

της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 

της παρούσας (σημειώνεται ότι, τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η 

ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο 

υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 

πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του 
xliii

, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, 

καθώς και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
xliv

 .Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό 

κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής 

των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω 

πρακτικό.  

 

 

δ) Στη συνέχεια
xlv

, 
xlvi

 η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.   

 

 

 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 

κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 

της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες 

κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
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εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που 

κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης και υποβολής τους. 

 

στ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 

επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και 

κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008.  

 

ζ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη 

ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει
xlvii

.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 

επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 

παρούσης. 

 

η) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

 

 

4.2        Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας,  δέκα (10) ημερών,
xlviii

 τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-

23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, 

ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 

επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

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

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xlix

 

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
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προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 

της παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για 

τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της  Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ οδός Ιπποτών (τόπος)  εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 
l
 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της 

παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται 

να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την 

απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.           

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 

την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
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4.3 Ενστάσεις 
 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 

18 της παρούσας. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη 

του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

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

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 

374). 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Συμφωνητικό– 
Σειρά  
 ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 

και 135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

 

Το συμφωνητικό. 

Η παρούσα Διακήρυξη. 

Η Οικονομική Προσφορά. 

Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες 

γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα.  

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

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

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

188). 

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

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

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
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Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της 

χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 

είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 

την Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας 

περί Δικηγόρων).  

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 

Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

 - του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 

(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

(εφόσον απαιτείται) 

 - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
li
 

 - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

          - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

           - του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων », 
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- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
lii

 

 

 

1. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

 

2. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
liii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων 

της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα 

συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους  Δήμου Ρόδου (ΚΑ: 70-7336.0001) 

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
liv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, 

δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 102 και 103  του ν. 

4412/2016. 

 

 

Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 

Απόφαση με αρ. πρωτ.  966/7-5-2018  για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. ………….  καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 

πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα 

με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
lv
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» 
 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  60.000,00 ευρώ προ 

ΦΠΑ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 44.215,18€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.958,73€ 

Απρόβλεπτα
lvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.826,09€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
lvii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 0,00€ σύμφωνα με 

το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ  

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
Το  παρόν έργο αφορά επείγουσες επεμβάσεις για την άρση ετοιμορροπίας, κτισμάτων ή 

τμημάτων τους, που βρίσκονται πάνω ή πλησίον κοινοχρήστων χώρων για την ασφάλεια 

διερχομένων. Περιλαμβάνονται οι εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του 

κτιρίου και των στοιχείων του, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, την απομάκρυνση 

επικινδύνων στοιχείων και γενικά η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ώστε να καθίσταται το 

κτίριο και ο περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος ασφαλής για τη διέλευση των διερχομένων.  

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν 

πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου 

ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 
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Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Ομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η 

οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες 

εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι  (6) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης
lviii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τον «συνοπτικό διαγωνισμό » του άρθρου 117 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lix

 

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lx
 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  1.200,00 ευρώ. 
lxi

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 

 

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

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

………………………, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

  

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 . 

 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)lxii 

 

16.1 ΔΕΝ 
lxiii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ……
lxiv

 

 

ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση …… 

 

 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση 

της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει 

την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
lxv

 

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 
 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

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

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
lxvi

ορίζεται η  …………………. 

ημέρα ………………..  και Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν 

μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 

ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 

νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα 

αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 

προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων 

των δύο προηγούμενων εδαφίων.  
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
lxvii

, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και 

πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
 

1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Α1 και άνω) 
lxviii

 και που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

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

δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxix,

 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
lxx

 

 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β 

πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

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

 

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

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

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά 

κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 

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

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

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

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

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

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

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

κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 



76  

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:lxxi 

                   
 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 4 
lxxii

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από 

τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

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

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

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

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό). 

 Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
lxxiii

 

(α)  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να εφαρμόζουν το 

άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο) και τις απαιτήσεις οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
lxxiv

 

(α) Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3669/2008 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 

που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα). 

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Δ της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, τo Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ),  για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 
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23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται 

χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός  

3 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι 

ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός  1 μήνα που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών 

της πρόσκλησης.
lxxv

 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Δ). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

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

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

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

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων  της 

παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
lxxvi 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 
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τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό). Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 

αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι 

αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει 

υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
.
 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή 

εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. 

και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 

εκκαθάριση.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια 

επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με 

βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα. 

 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 

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

ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
lxxvii

 στην Α1, τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
.
  

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

(i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας καθώς 

και  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος  των εργολαβικών συμβάσεων 

 συνοδευόμενη από (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των 

 αρμοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς 

 είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας 

 δημοπράτησης το έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

 

 

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή και στα Νομαρχιακά 

Μητρώα. 

  (i) για το 22. Δ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α)  της παρούσας  

   

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 
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δικαιολογητικά τα αναφερόμενα στο Μέρος IΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ («Αποδεικτικά μέσα για 

τα κριτήρια επιλογής») του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016
lxxviii

 

 

  

 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκομίζουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
lxxix

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
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πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου. 
lxxx

 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
lxxxi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις ) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
lxxxii

 

 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εμπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την προσκόμιση 

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

  

Άρθρο 24 : Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 

24.1 Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει 

τα ακόλουθα:  

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ( στο μέρος IV ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την  ενότητα α: γενική ένδειξη 

για όλα τα κριτήρια επιλογής  χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε 

άλλη ενότητα του μέρους IV ). 

 

β) εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  

 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 

24.3 Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει συμπληρωμένο το χορηγηθέν
 
από 

την αναθέτουσα αρχή έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ)  της παρούσας. 

 

Επισημαίνεται ότι:  
α) αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 

επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς στην 

περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην περιπτ. 

(β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση του άρθρου 125 του 

ν.4412/2016, ολογράφως και αριθμητικώς.  

β) η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 

αριθμητικής. 
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γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς (πλην 

εκείνων που επιφέρουν αποκλεισμό), διαφορές μεταξύ της ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής 

ή λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή οικονομική προσφορά.   

 

24.4  Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση 

οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

 

Άρθρο 25: Υπεργολαβία 
 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης 

που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.4. Η αναθέτουσα αρχή  

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας 

για τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από 

την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει 

τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 

του ν. 4412/2016. 

 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

76/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
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Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με αριθ. 230/2018  (ΑΔΑ: 649ΡΩ1Ρ-ΓΑΠ), που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση  

στο σχετικό Κ.Α. 70-7336.0001, που έχει επιπροσθέτως ελεγχθεί, όπως ακριβώς προβλέπεται 

στο Π.Δ.80/2016 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/100018/0026/2016.  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ.  270/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΟΕΙΩ1Ρ-ΥΨΝ   ) 

Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα 

της κλήρωσης:  «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης  Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/29151/15-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/29151/15-5-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Υποβολή θέματος. 

 

Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 16/29149 /15-5-2018  Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και παρακαλούμε για την  συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης, σύμφωνα με το  αποτέλεσμα της κλήρωσης:   

   «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

     Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα 15/5/2018  ημέρα 

Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε  η αρμόδια για τη δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 

2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης . 

  Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

β) Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

γ) Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016. 

δ) Την υπ. αρ. 16/28748/11-5-2018 προηγούμενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, 

διενέργησε δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισμούς, για την μελέτη:  

 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με   Φ.Π.Α.  

   Από τη δημόσια κλήρωση προέκυψε : 

   Τακτικά Μέλη  

1)    Μάτσης Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)    Ανθούλας Κυριάκος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

    

    Αναπληρωματικά μέλη 
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1)    Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

2)    Μιχαλάκη Τσαμπίκα ,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.                      

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, 

ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

1)  Aλέξανδρος Μπεκιάρης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δν/σης  

Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2)   Πλιώτας Φιλήμων,  Εργοδηγός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   &   Υποδομών.     

3)   Κυρκούση Σουλτάνα, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων   

& Υποδομών. 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/29151/15-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, 

 Την αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011) Απόφασης του   

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 46.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά Μέλη  

1)   Μάτσης Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. ( Πρόεδρος )                                         

2)   Ανθούλας Κυριάκος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

Αναπληρωματικά μέλη 

1)  Δράκος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.         

2)  Μιχαλάκη Τσαμπίκα,  Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.                      

 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, 

ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά ορισμού των τακτικών μελών. 

ΘΕΜΑ    2
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ.  271/ 2018 (ΑΔΑ: 6Τ1ΝΩ1Ρ-ΡΝ3 ) 

Ανάθεση σε δικαστική επιμελήτρια την επίδοση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και διάθεση πίστωσης ποσού για την αμοιβή της. 

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κου Παπαπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/29890/17-5-

2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αρ. πρωτ.: 2/29890/17-5-2018, ως 

κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικαστική επιμελήτρια την επίδοση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και διάθεση πίστωσης ποσού για την αμοιβή της. 

Η εταιρεία Γενική Τεχνική Α.Ε. ζήτησε και εκδόθηκε κατά του Δήμου Ρόδου η υπ’αρ. 

814/2014 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία καταδικάσθηκε 

ο Δήμος Ρόδου να καταβάλλει 1.145.695,85 ευρώ, νομιμότοκα, και 22.853,38 ευρώ δικαστική 

δαπάνη, προβάλλοντας ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, νόμιμα της 

εκχώρησε αξίωση του αναφερόμενη στο έργο αποκατάστασης του προσήνεμου μώλου του 

τουριστικού λιμένα Ρόδου (2005). 

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος Ρόδου άσκησε την αρ. καταθ. 833/2014 

ανακοπή και τους αρ. καταθ. 518/2017 πρόσθετους λόγους, εκδικασθέντων των οποίων ερήμην της 

καθ΄ης παραπάνω εταιρείας, εκδόθηκε η υπ’αρ. 117/2018 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου (τακτική διαδικασία) που τις έκανε δεκτές, ακυρώνοντας τη διαταγή 

πληρωμής και καταδικάζοντας την καθ’ης εταιρεία στα δικαστικά έξοδα του Δήμου Ρόδου 

11.500,00 ευρώ. 

Προκειμένου να κοινοποιηθεί η παραπάνω απόφαση, ώστε να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε  

εκ του νόμου τρόπο η διαδικασία της τελεσιδικίας, θα πρέπει να κοινοποιηθεί η παραπάνω 

απόφαση.  

Συνεπώς  εισηγούμαι την ανάθεση της κοινοποίησης στην ήδη από άλλες υποθέσεις του 

Δήμου Ρόδου (εξώσεις Ν. Αγοράς κ.λ.π. ) συνεργάτιδα δικαστική επιμελήτρια κ. Αλεξάνδρα 

Κοκκίνου, με διάθεση πίστωσης 45,00 ευρώ. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Παπαγεωργίου Θεόδωρου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29890/17-5-2018, γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

    Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την ανάθεση επίδοσης,  της  με αρ. 117/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, στην δικαστική επιμελήτρια κ. Κοκκίνου Αλεξάνδρα, ώστε να ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε  

εκ του νόμου τρόπο η διαδικασία της τελεσιδικίας.  

 

Β) Εγκρίνεται η σχετική  διάθεση πίστωσης   στον κωδικό Κ.Α. 00-6116.0001 «Αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών»  με το ποσό των 45,00 Ευρώ.   

ΘΕΜΑ   3
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  272/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΥΙΛΩ1Ρ-Β9Υ   ) 

Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, έτους 2108».  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29963/17-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29963/17-5-2018, ως κατωτέρω: 

Θέμα: Κατακύρωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 

2018. 
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 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη 

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη  «συντήρηση των πάρκων του 

Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

για «τη συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.35/6262.0002)» 

Στη Ρόδο στις 15 Μαΐου 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 ΜΕΙΟΔΟΤΗ) του δημόσιου 

πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη «της συντήρησης των 

πάρκων του Δήμου Ρόδου (κωδ. 35/6262.0002), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.740 

ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 189/2018 της 

Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 1680/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

στις 17/04/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/22931/2018. 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 259/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ. 

Με το έγγραφο 2/28842/2018 που στάλθηκε στις 14/05/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, προσκλήθηκε η ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη. 

Ο μειοδότης εγκαίρως στις 15/05/2018 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του διαγωνισμού 

(πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, ένορκη 

βεβαίωση, 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: 

1. Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για τη 

συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου 2018 και να κατακυρώσει οριστικά το σύνολο της 

παροχής υπηρεσίας στην ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ με αφμ: 059728683 και έδρα την οδό Π.Φ. 

Κόντογλου τθ 2011, τηλ 6972-310670, τκ 85100, στη Ρόδο, αναλυτικά ως κάτωθι:  

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 230 116,40 26772,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 200 0,485 97,00 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
20.000 0,194 3880,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 1.500 4,85 7275,00 
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5 
Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρομια 
τεμ. 100 33,95 3395,00 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,485 48,50 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 4,85 2425,00 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 10 116,40 1160,40 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,485 48,50 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
12.000 0,194 2328,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 4,85 2425,00 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 50 0,485 24,25 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 
Βοτάνισμα 

δεντροστοιχιών 
τεμ. 50 0,485 24,25 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 57.468,90 

ΦΠΑ 24% 13.792,54 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 71.261,44 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29963/17-5-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης», 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 189/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΘΟ2Ω1Ρ-5ΩΦ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η μελέτη του ανοικτού ηλεκτρονικού 

δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 

κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου», 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 259/201 (Α.Δ.Α.: Ψ5ΕΠΩ1Ρ-3ΔΕ), σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού (προσωρινός μειοδότης), 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

μειοδοτικού διαγωνισμού για  παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων του Δήμου Ρόδου, έτους 

2018»,  

Β) Ανακηρύσσει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για  τη 

συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου και κατακυρώνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ το σύνολο της παροχής υπηρεσίας 

στην εταιρεία ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ με ΑΦΜ: 059728683, αναλυτικά ως κάτωθι:  

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 230 116,40 26772,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 200 0,485 97,00 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
20.000 0,194 3880,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 1.500 4,85 7275,00 

5 
Απομάκρυνση πρέμνων από 

πεζοδρομια 
τεμ. 100 33,95 3395,00 

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,485 48,50 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 4,85 2425,00 

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 10 116,40 1160,40 
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2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 100 0,485 48,50 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
12.000 0,194 2328,00 

4 Κλάδεμα θάμνων σε πάρκα τεμ. 500 4,85 2425,00 

      

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 βοτάνισμα δεντροστοιχιών τεμ. 50 0,485 24,25 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

Α/Α 

 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 

Μ/Μ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 βοτάνισμα παρτεριών στρ. 5 116,40 582,00 

2 
Βοτάνισμα 

δεντροστοιχιών 
τεμ. 50 0,485 24,25 

3 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 

χορτοκοπτικό 

Μέτρα 

μήκους 
10.000 0,194 1940,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
57.468,90 

 

ΦΠΑ 24% 
13.792,54 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
71.261,44 

 

ΘΕΜΑ   4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  273/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΘΤ7Ω1Ρ-26Π   ) 

Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταυτότητας 

οφειλής, από δήλωση φόρου δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός νέου 

απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29910/17-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/29910/17-5-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ : Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, 

ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

ενός  νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου. 

Προκειμένου να υπογραφεί, μετά και από την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διαδικασιών, το 

συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης ενός νέου απορριμματοφόρου από την Ελληνική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης - Αξιοποίησης Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε.) στο Δήμο Ρόδου, απαιτείται να πληρωθεί η 

εκδιδόμενη από ΔΟΥ Αθηνών ταυτότητα οφειλής που προκύπτει από την Δήλωση Φόρου Δωρεάς. 
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Προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα, το τελικό ποσό που πρέπει να διατεθεί 

ανέρχεται στα πεντακόσια ευρώ (500,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε :  00-6331.0001 (Λοιποί φόροι 

και τέλη). 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να 

ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 

τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και δέον να 

λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού ως υπόλογο, ο 

οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 500,00 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης κ. Κυριάκου Ανθούλα και του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. 

Μάτση Παναγιώτη) 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/29910/17-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού, μόνιμο υπάλληλο και Προϊστάμενο του 

τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου ως υπόλογο, για 

την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε 

βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη» που θα εκδοθεί για τις ανάγκες πληρωμής 

της δήλωσης φόρου δωρεάς που προκύπτει από την Δ.Ο.Υ., για την σύνταξη συμβολαίου δωρεάν 

παραχώρησης ενός νέου απορριμματοφόρου από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης - 

Αξιοποίησης Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε.) στο Δήμο Ρόδου, 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 17η  Αυγούστου  2018. 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ.  125/2018 (ΑΔΑ: Ω6ΙΨΩ1Ρ-ΨΝΝ), η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. 00-6331.0001, 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   5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                      Aπόφ. Αρ.  274/ 2018 (ΑΔΑ: 65Η1Ω1Ρ-ΑΩΓ ) 

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Συνοπτικού διαγωνισμού για την  παροχή Υπηρεσίας 

«Χρηματαποστολή από την κοιλάδα Πεταλουδών» 

(Εισήγηση Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/30194/18-5-

2018) 
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Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/30194/18-5-2018, ως κατωτέρω: 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

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 τον ορισμό μελών επιτροπής αξιολόγησης  για την παροχή υπηρεσίας  

«χρηματαποστολή από την κοιλάδα Πεταλούδων» ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Εμμανουήλ Κανάκας  

2. Γεράσιμος Αντωνάτος 

3. Νικόλαος Αφαντενός 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δημήτριος Μυλωνάς 

2. Υπακοή Κακάκη 

3. Ελένη Μαράκα 

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

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/30194/18-5-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης», 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε) του Ν. 3852/2010, 

 Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, 

 Την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ 4-11-2011(ΦΕΚ 2540/Β’/7-11-2011), 

 Τον Ν.4412/2016 άρθρο 221.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη για την παροχή υπηρεσίας  

«χρηματαποστολή από την κοιλάδα Πεταλούδων για το έτος 2018, όπως ακριβώς προβλέπεται, ως 

κατωτέρω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Εμμανουήλ Κανάκας  
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2. Γεράσιμος Αντωνάτος 

3. Νικόλαος Αφαντενός 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Δημήτριος Μυλωνάς 

2. Υπακοή Κακάκη 

3. Ελένη Μαράκα 

ΘΕΜΑ   6
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  275/ 2018 (ΑΔΑ: 75ΧΙΩ1Ρ-ΤΚΦ   ) 

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για 

την ανάδειξη προσωρινου αναδόχου του διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/20166/17-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ. 2/30166/17-5-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΣΟΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      

 ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ».     

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των  

οικονομικών προσφορών της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» και  

παρακαλούμε για την έγκριση του 

 (Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού )   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στην Ρόδο σήμερα όπως αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ για ενημέρωση  

των Οικονομικών φορέων 04-05-2018, ημέρα Παρασκευή. και ώρα 09:30 και αφού διαπίστωσε ότι 

δεν κατατέθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της υπ αριθμ. 179/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμόν 717/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ, η 

οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 51611 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

17PROC002491620 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βασίλειος Διακολιός 

2) Κων/νος Βασιλώττος 

3) Νικόλαος Γκουμότσιος  

 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 

στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ  

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 

πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  Αμέσως μετά την παραπάνω 
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διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι 

προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική  

προσφορά». 

2. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου 

(Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 

 

 

Όλες οι 

υποβληθ

είσες 

οικονομι

κές 

προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.  

3. Από τον ανωτέρω πίνακα και σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 (βαθμολόγηση και  

κατάταξη προσφορών), η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον  

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η εξής: 

 

Συνε

πώς, 

πλέο

ν 

συμφ

έρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο δηλ. του 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό 74.400 (με ΦΠΑ 24 %). 

 

4. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. Τις υποβληθείσες προσφορές 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

4. Την αριθμ 179/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

Την ανάδειξη του ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας 

ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ γιατί 

η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται». 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/30166/17-5-2018 εισήγηση των Τεχνικών Έργων και Υποδομών   

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

A/A   Ονοματεπώνυμο   

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. 

Ε. Β. Ε. 

74.400 με το Φ.Π.Α. 

2 Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

85.560 με το Φ.Π.Α. 

A/A   Ονοματεπώνυμο   

1 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. 

Ε. Β. Ε. 

74.400/100=744 

2 Δ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ 

85.560/102,50=834,14 
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Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της επιτροπής του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΙΚΡΟΥ ΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

Β) Ανακηρύσσει την εταιρεία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. Ε.»  ως προσωρινό 

ανάδοχο της προμήθειας «ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

ΘΕΜΑ   7
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ.  276/ 2018 (ΑΔΑ: 6Τ8ΚΩ1Ρ-Ο4Ζ   ) 

Νομική Υποστήριξη του Ευστάθιου Κουσουρνά, Πρώην Δημάρχου Δήμου Ρόδου   
(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/30322/18-5-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας με 

αριθμ.πρωτ. 2/30322/18-5-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Νομική υποστήριξη του Ευστάθιου Κουσουρνά, πρώην Δημάρχου του Δήμου Ρόδου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/30320/18-8-2018 αίτηση του προς τον κ. Δήμαρχο. 

1. Σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 Ν. 3852/2010, όπως η περίπτωση αυτή 

αντικαταστάθηκε ως με το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011, η δε μέσα σε " " φράση προστέθηκε 

στο τέλος του τρίτου εδαφίου  με το άρθρο 12 παρ. 7  Ν. 4071/2012 «Οι δήμοι και οι 

περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, 

ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, 

που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται 

της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί 

συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο 

του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή 

περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής «και θετική εισήγηση της 

Νομικής Υπηρεσίας». Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η 

εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 

72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους 

αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν 

στους υπαλλήλους τους νομική υποστήριξη ενώπιον των δικαστηρίων, όταν έχει ασκηθεί 

εναντίον τους ποινική δίωξη για αδικήματα που φέρονται ότι έχουν διαπράξει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη παρέχεται μετά από αίτηση του 

υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο, εφόσον δεν πρόκειται για ποινική δίωξη που ασκήθηκε 

συνεπεία καταγγελίας από μέρους της υπηρεσίας του, συνίσταται δε σε υπεράσπιση του 

υπαλλήλου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικό σύμβουλο του Δήμου με πάγια έμμισθη 

εντολή. Για τη νομική υποστήριξη του υπαλλήλου αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή μετά 

από θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

3. Στην προκειμένη περίπτωση ο Ευστάθιος Κουσουρνάς, πρώην Δήμαρχος του Δήμου Ρόδου, 

κατηγορείται ως τότε Δήμαρχος του Δήμου Ρόδου από την Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου 

Ρόδου, ότι δήθεν ήταν υπαίτιος του ότι, στον κάτωθι τόπο και στον κατωτέρω αναφερόμενο 

χρόνο, με πρόθεση τέλεσε με περισσότερες πράξεις περισσότερα εγκλήματα, τα οποία 

προβλέπονται και τιμωρούνται στον νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές. Ειδικότερα: 

Α) Στον κατωτέρω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με πρόθεση προξένησε πλημμύρα, από την 

οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους, από δε την πράξη σου 

αυτή επήλθαν θάνατοι πλειόνων του ενός ανθρώπων. Ειδικότερα, στην νήσο Ρόδο 

Δωδεκανήσου, την 22η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, έλαβαν χώρα έντονα καιρικά 

φαινόμενα που εξελίχθηκαν σε πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το βόρειο κυρίως 

τρίγωνο της νήσου Ρόδου και δη τις περιοχές της Ιαλυσού, της Παστίδας και της Κρεμαστής, 

με αποτέλεσμα να προκύψει κοινός κίνδυνος σε άγνωστο αριθμό προσώπων και, πάντως, 

τουλάχιστον πέντε (5), εκ των οποίων επήλθε ο θάνατος των τεσσάρων (4). Ειδικότερα, κατά 

την ημέρα εκείνη, ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ο οποίος υπηρετούσε 
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ως εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου, μετά την λήξη του ωραρίου και περί 

ώρα 15:30 αποχώρησε με το Ι.Χ. ΡΟΚ-8165 αυτοκίνητο του από το παραπάνω σχολείο, στο 

δε όχημα του, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, επέβαιναν και οι εκπαιδευτικοί ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

Αναστασία του Ιωάννη, η οποία καθόταν στο οπίσθιο αριστερό κάθισμα, και ο ΓΚΙΖΗΣ 

Ιωάννης του Ευαγγέλου, ο οποίος καθόταν στην θέση του συνοδηγού. Το όχημα, κινούμενο 

με κατεύθυνση από Παραδείσι προς Ιαλυσό, και στο ύψος της γέφυρας της Κρεμαστής, 

εισήλθε στο σημείο όπου η επαρχιακή οδός Νέου Αερολιμένα - Ρόδου, δηλαδή ο κύριος 

οδικός άξονας που συνδέει τον Αερολιμένα Ρόδου με την πόλη της Ρόδου, διέρχεται μέσα 

από την κοίτη του ποταμού Κρεμαστενού (διάβαση λεγόμενου «ιρλανδικού τύπου»), όπου και 

ακινητοποιήθηκε λόγω εισροής υδάτων στα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, καθώς το ύψος 

των υδάτων είχε φτάσει περί τα 10 έως 15 εκατοστά. Αίφνης, η βροχόπτωση εντάθηκε και 

κατέστη σφοδρή και σε σύντομο χρονικό διάστημα η στάθμη των υδάτων εντός της κοίτης 

του Κρεμαστενού ποταμού έφτασε στα 35 έως 40 εκατοστά, οπότε εντάθηκε και η εισροή των 

υδάτων στο όχημα. Ενόψει του ορατού πλέον κινδύνου για την ζωή τους, οι ανωτέρω τρεις (3) 

επιβαίνοντες στο εν λόγω όχημα αποφάσισαν να εξέλθουν από το όχημα. Πρώτος εξήλθε ο 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου, κατόπιν ο ΓΚΙΖΗΣ Ιωάννης του Ευαγγέλου 

και στο τέλος η ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναστασία του Ιωάννη, πιάστηκαν δε σε μορφή αλυσίδας 

βάζοντας στην μέση την ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναστασία του Ιωάννη. Αφού προχώρησαν δύο με 

τρία βήματα εντός της κοίτης, τους χτύπησε υδάτινο ρεύμα μαζί με φερτά αντικείμενα, όπως 

καλάμια και ξύλα, με αποτέλεσμα να σπάσει η ανθρώπινη αλυσίδα και να παρασυρθούν και 

οι παραπάνω τρεις. Ο ΓΚΙΝΗΣ Ιωάννης του Ευάγγελου κατάφερε να πιαστεί από ένα σίδερο 

που προεξείχε στην γέφυρα και σώθηκε χάρη στην βοήθεια κατοίκων της περιοχής που του 

πέταξαν ένα χοντρό σκοινί, το οποίο έδεσε στην μέση του και εκείνοι τον τράβηξαν προς τα 

έξω. Ωστόσο, ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου και η ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

Αναστασία του Ιωάννη παρασύρθηκαν από τα ορμητικά ύδατα της κοίτης του Κρεμαστενού 

ποταμού, με αποτέλεσμα να χαθούν τα ίχνη τους και να καταστούν αγνοούμενοι. Η 

ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναστασία του Ιωάννη βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Νοεμβρίου 

2013 νεκρή στην παραλία της Κρεμαστής με αιτία θανάτου τον πνιγμό λόγω εισρόφησης 

ύδατος, ενώ ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στα παράλια 

της πόλης Μούγγα της Τουρκίας σε κατάσταση προχωρημένης σήψης με αιτία θανάτου τον 

πνιγμό. Περαιτέρω, στον ίδιο ως άνω χρόνο, οι ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ Ιωάννης του Μικέ και η 

Καλλιόπη σύζυγος ΜΠΑΪΡΑΜΗ Ιωάννη το γένος Φειδία ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κινούνταν με το 

IX. ΡΟΕ-8785 αυτοκίνητο μάρκας BMW ιδιοκτησίας του πρώτου εξ αυτών, το οποίο 

οδηγούσε ο πρώτος εξ αυτών με επιβάτιδα την σύζυγο του, δεύτερη εξ αυτών, στην περιοχή 

μεταξύ Παστίδας και Μαριτσών Ρόδου, επί γέφυρας κατασκευασμένης από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, η οποία κατεβαίνει στο επίπεδο της όχθης ξηροποτάμου - χειμάρρου, πλην, όμως, 

το εν λόγω αυτοκίνητο παρασύρθηκε από την ορμητικότητα των υδάτων του εν λόγω 

ξηροποτάμου - χειμάρρου, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος αυτών, και να ευρεθούν το 

πτώμα του πρώτου εξ αυτών την 24-11-2013 και περί ώρα 14:30 εντός της κοίτης του 

χειμάρρου και το πτώμα της δεύτερης την 23-11-2013 και περί ώρα 22:15 εντός πυκνής 

βλάστησης (καλαμιές) πλησίον της κοίτης του χειμάρρου, με αιτία θανάτου αμφοτέρων τον 

πνιγμό λόγω εισρόφησης ύδατος. Περαιτέρω, από τα ως άνω πλημμυρικά φαινόμενα 

προέκυψε κοινός κίνδυνος σε άγνωστο εισέτι αριθμό ξένων πραγμάτων, όπως αυτοκινήτων, 

κατοικιών, καταστημάτων, οικοσκευών, εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων 

και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, μηχανολογικών εξοπλισμών κλπ. και, πάντως, επήλθε . 

ανυπολόγιστη εισέτι ζημία σε άγνωστο αριθμό ξένων πραγμάτων, οπωσδήποτε όμως ποσού 

577.433,67 ευρώ σε οικοσκευές ιδιωτών στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού, Πεταλούδων, 

Παστίδας, Αφαντου, Καλλιθέας και Λινδίων, ποσού 699.330,20 ευρώ σε εμπορικές, 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις στην Δημοτική Ενότητα Ρόδου, στην Δημοτική 

Ενότητα Πεταλούδων (Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής) και στην Δημοτική Ενότητα 

Ιαλυσού, καθώς και ποσού 3.750.000 ευρώ σε υποδομές και οδικό δίκτυο της νήσου Ρόδου. 

Για το ενδεχόμενο των ως άνω πλημμυρικών φαινομένων κατά την προαναφερθείσα 

ημερομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2013 είχες όμως λάβει γνώση εγκαίρως. Ειδικότερα, με το 

με Α.Π. 6773/20-11-2013 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), 

κοινοποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της 

ΕΜΥ/ΕΜΚ με ισχύ από την Τετάρτη 20-11-2013 μέχρι και την Παρασκευή 22-11-2013, με 
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την επισήμανση προς τους εμπλεκόμενους φορείς σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση 

σχετικών κινδύνων να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους προς 

αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που θα εκδηλώνονταν από την εκδήλωση των 

φαινομένων. Σύμφωνα με το προαναφερθέν Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ/ΕΜΚ, ο καιρός θα 

παρουσίαζε επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με επέκταση από την Πέμπτη, 21-

11-2013, στα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση από την Παρασκευή, 22-11-2013. Πλην, 

όμως, καίτοι είχες ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ, 

απορρέουσα από τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΣΤΓ_περ. 15, 241 και 283 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α' 87/2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 4 παρ. 2 θ' του Ν. 

4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση», εσύ δεν προέβης, καίτοι ήσουν αρμόδιος ως Δήμαρχος Ρόδου από την 1η 

Ιανουαρίου 2011 έως την 22η Νοεμβρίου 213 στον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων 

και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων, και δη, μεταξύ άλλων, στην συντήρηση και καθαρισμό των δικτύων απορροής 

(οχετοί, φρεάτια συλλογής, σχάρες) και των ρεμάτων από χλωρή και ξερή βλάστηση, όπως 

θάμνοι και καλάμια, ή άλλα αντικείμενα, στον εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων 

(μπαζώματα), ανεξέλεγκτων αμμοληψιών, απορρίψεων στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) κλπ, 

με αποτέλεσμα να προκληθεί η πλημμύρα της 22ης Νοεμβρίου 2013 ούτε δε έλαβες 

βραχυπρόθεσμα έστω μέτρα μετά την κοινοποίηση του προαναφερθέντος δελτίου της Ε.Μ.Υ. 

Με τις δήθεν παραλείψεις μου, όμως, αυτές προκάλεσα και τον κοινό κίνδυνο σε άγνωστο 

αριθμό ξένων πραγμάτων και σε άγνωστο αριθμό ανθρώπων, τουλάχιστον όμως πέντε (5), εκ 

των οποίων επήλθε ο θάνατος τεσσάρων (4) ανθρώπων, και δη του ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Κωνσταντίνου του Γεωργίου, της ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναστασίας του Ιωάννη, του ΜΠΑΙΡΑΜΗ 

Ιωάννη του Μικέ και της Καλλιόπης συζύγου ΜΠΑΪΡΑΜΗ Ιωάννη το γένος Φειδία 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, κατά τα προαναφερθέντα, το δε βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου αυτών 

οφείλεται δήθεν σε αμέλεια του, ήτοι σε έλλειψη προσοχής την οποία όφειλε κατά τις 

περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, καθώς το προέβλεψε μεν, πίστεψε όμως ότι δεν θα 

επερχόταν.Β) Στον κατωτέρω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με πρόθεση εξέθεσε άλλους και 

έτσι τους κατέστησα αβοήθητους, από δε την πράξη του αυτή επήλθαν θάνατοι πλειόνων του 

ενός ανθρώπων. Ειδικότερα, στην νήσο Ρόδο Δωδεκανήσου, την 22η Νοεμβρίου 2013, ημέρα 

Παρασκευή, έλαβαν χώρα έντονα καιρικά φαινόμενα που εξελίχθηκαν σε πλημμυρικά 

φαινόμενα, τα οποία έπληξαν το βόρειο κυρίως τρίγωνο της νήσου Ρόδου και δη τις περιοχές 

της Ιαλυσού, της Παστίδας και της Κρεμαστής, με αποτέλεσμα να προκύψει κίνδυνος ζωής σε 

άγνωστο αριθμό προσώπων και, πάντως, τουλάχιστον πέντε (5), εκ των οποίων επήλθε ο 

θάνατος των τεσσάρων (4), κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο Α του παρόντος 

κατηγορητηρίου. Για το ενδεχόμενο των ως άνω πλημμυρικών φαινομένων κατά την 

προαναφερθείσα ημερομηνία της 22ης Νοεμβρίου 2013 είχες όμως λάβει γνώση εγκαίρως. 

Ειδικότερα, με το με Α.Π. 6773/20-11-2013 έγγραφο του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη), κοινοποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 

της ΕΜΥ/ΕΜΚ με ισχύ από την Τετάρτη 20-11-2013 μέχρι και την Παρασκευή 22-11-2013, 

με την επισήμανση προς τους εμπλεκόμενους φορείς σε έργα και δράσεις για την 

αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού 

τους προς αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που θα εκδηλώνονταν από την εκδήλωση των 

φαινομένων. Σύμφωνα με το προαναφερθέν Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ/ΕΜΚ, ο καιρός θα 

παρουσίαζε επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες με επέκταση από την Πέμπτη, 21-

11-2013, στα Δωδεκάνησα, με βαθμιαία εξασθένηση από την Παρασκευή, 22-11-2013. Τα εν 

λόγω πρόσωπα δήθεν εξέθεσε αυτός στον κίνδυνο της ζωής τους και τα κατέστησε αβοήθητα, 

αφού καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ, 

απορρέουσα από τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΣΤ' περ. 15, 241 και 283 παρ. 3 του Ν. 

3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α' 87/2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 4 παρ. 2 θ' του Ν. 

4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση», δεν προέβη, καίτοι ήταν αρμόδιος ως Δήμαρχος Ρόδου από την 1η Ιανουαρίου 
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2011 έως την 22η Νοεμβρίου 2013 στον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων και 

απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα, ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση πλημμυρικών 

φαινομένων, και δη, μεταξύ άλλων, στην συντήρηση και καθαρισμό των δικτύων απορροής 

(οχετοί, φρεάτια συλλογής, σχάρες) και των ρεμάτων από χλωρή και ξερή βλάστηση, όπως 

θάμνοι και καλάμια, ή άλλα αντικείμενα, στον εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων 

(μπαζώματα), ανεξέλεγκτων αμμοληψιών, απορρίψεων στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) κλπ, 

με αποτέλεσμα να προκληθεί η πλημμύρα της 22ης Νοεμβρίου 2013, ούτε δε έλαβε 

βραχυπρόθεσμα έστω μέτρα μετά την κοινοποίηση του προαναφερθέντος δελτίου της Ε.Μ.Υ. 

Με τις δήθεν παραλείψεις του, όμως αυτές κατέστησε αβοήθητους, καθώς μετακίνησε από 

ασφαλή θέση σε ανασφαλή άγνωστο αριθμό ανθρώπων, τουλάχιστον όμως πέντε (5), εκ των 

οποίων επήλθε ο θάνατος τεσσάρων (4) ανθρώπων, και δη του ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Κωνσταντίνου του Γεωργίου, της ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναστασίας του Ιωάννη, του ΜΠΑΪΡΑΜΗ 

Ιωάννη του Μικέ και της Καλλιόπης συζύγου ΜΠΑΪΡΑΜΗ Ιωάννη το γένος Φειδία 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, κατά τα προαναφερθέντα, το δε βαρύτερο αποτέλεσμα του θανάτου αυτών 

οφείλεται δήθεν σε αμέλεια του, ήτοι σε έλλειψη προσοχής την οποία όφειλε κατά τις 

περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, καθώς το προέβλεψε μεν, πίστεψε όμως ότι δεν θα 

επερχόταν.Δηλαδή, κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26 παρ. 

1, 27 παρ. 1, 29, 51, 52, 53, 79, 94 παρ. 1, 268, 306 παρ. 1 και 2 β' ΠΚ σε συνδυασμό με 

άρθρα 186 περ. ΣΤ' 15, 241 και 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ Α' 

87/2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάσταση του με το άρθρο 4 παρ. 2 θ' του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση». 

4. Με την παραπάνω σχετική από 16-5-2018 αίτησή του ο Ευστάθιος Κουσουρνάς, που ήταν 

Δήμαρχος του Δήμου Ρόδου κατά την τέλεση του παραπάνω αδικήματος που του 

αποδίδονται, ζητά να τύχει της νομικής υποστήριξης και να παραστεί με νομικό σύμβουλο 

του Δήμου Ρόδου ενώπιον της Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου και σε όλα τα στάδια 

της ποινικής διαδικασίας μέχρι την απαλλαγή του με βούλευμα ή μέχρι την αθώωσή του, 

λόγω προφανώς οικονομικών δυσκολιών και λόγω του ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

παραπάνω διάταξης, αφού κατηγορείται λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην Δήμαρχος του 

Δήμου Ρόδου, κατηγορίες που άδικα του αποδίδονται. Για το λόγο αυτό εισηγούμαι να 

αποφασίσει θετικά η Οικονομική Επιτροπή και να ορίσει εμένα να υπερασπιστώ τον 

αιτούντα. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου )   

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/30322/18-5-2018 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας , 

 Την με αρ. 261/2018  (Α.Δ.Α: ΩΛ1ΥΩ1Ρ-ΝΕΣ)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει  τη νομική υποστήριξη του κ.Ευστάθιου Κουσουρνά, πρώην Δημάρχου Δήμου 

Ρόδου από νομικό σύμβουλο του Δήμου μας.   

Β) Ορίζει το  Δημήτριο Σαλαμαστράκη, νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

έμμισθη εντολή, να υπερασπιστεί κον κ. Κουσουρνά Ευστάθιο.  

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος 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  

 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

 

Καραγιάννη Μαρία 

 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

 

                                                 
i
Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iiiΒλέπε 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. 
ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

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

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viiΣύμφωνα 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.  
viiiΌπως 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). 
ixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xΌπως 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). 
xiΚατά 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. 
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xiiΌπως 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. 
xiiiΌπως 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”. 
xivΌπως 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.". 
xvΗ 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 ) 
xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xixΟικονομικός 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)  
xxΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

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

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxiiΣημειώνεται 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  
xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxvΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxixΠρβλ άρθρο 48. 
xxxΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 

για την εν λόγω πρόσβαση.  
xxxiv  Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xxxv

  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από μια ταχυδρομικές διευθύνσεις, θα πρέπει 
να αναγραφεί στην Προκήρυξη μόνο η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των 
υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης. 
xxxvi

  Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
xxxvii Σε περίπτωση που είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων  και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν  υπάρχει πρόβλεψη 
για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού. 
xxxviii Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν 
άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει 



101  

                                                                                                                                                         
ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ..... ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την 
τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν 
κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει 
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.  
xxxix  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 
αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xl  Συμπληρώνεται ημέρα που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. 
xli  Σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας. 
xlii  Σκόπιμο είναι η επιστρoφή της σφραγισμένης προσφοράς να λάβει χώρα μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 
του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και της παρέλευσης του δικαιώματος υποβολής ένστασης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται σφραγισμένη στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
xliii  Σημειώνεται ότι ο Αριθμός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονομικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : 
Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (εγγραφή σε επίσημο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' 
Καταλληλότητα)  του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ). 
xliv Συμπληρώνονται άλλες τυπικές προϋποθέσεις που τυχόν απαιτεί η αναθέτουσα αρχή. Εάν όχι, διαγράφεται η φράση 
“καθώς και”. 
xlv  Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονομικών προσφορών – έλεγχος ομαλότητας 
και ακολούθως έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να μην εφαρμόζει το άρθρο 101 παρ. 1, 
προσαρμόζει αναλόγως την ακολουθούμενη διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016). 
xlvi Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρμόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 
του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126 του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές στη Διακήρυξη. 
xlvii Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 
και 89 του ν. 4412/2016. 
xlviii  Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 
xlix  Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
l  Στο εν λόγω σημείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς 
και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν,  δηλ. εντός ... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε 
αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης. 
li Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 
liii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
liv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lv  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, 
οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα 
τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και 
αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν 
έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. " 
lvi Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
lvii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lviii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 
εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lix Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lx  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 
προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxi  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 
Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 
λεπτομέρειες.  
lxiii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 
του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lxiv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται 
ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), 
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
lxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 
συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
lxvi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 . 
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lxvii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
lxviii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους 

του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxx  Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 
lxxi  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από 
τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης 
διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου). 
lxxii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 
κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού ( 22.Α. 4 ) . 
lxxiii  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
lxxiv  Για τον τρόπο συμπλήρωσης του 22.Δ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων 
συμβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί. 
lxxv  Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών μέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη Διακήρυξη συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός 
ενός μηνός ). 
lxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

lxxvii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
lxxviii Συμπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση με τη 
δημοπρατούμενη σύμβαση έργου (πρβλ Μέρος ΙI Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα 
ΚΟ για τη συμπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων έργου και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών που αναμένεται να εκδοθεί). 
lxxix  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά 
στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( 
Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 
(Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
lxxx  Η σχετική Υπουργική απόφαση για την  Ενημερότητα Πτυχίου, αναμένεται να επικαιροποιηθεί . 
lxxxi  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
lxxxii  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 


