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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: 26/ 11-7-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 

και ώρα  11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

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

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/41993 /6-7-2018, 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 επτά  

(7) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 

4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Δράκο Στέφανο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 7. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς, των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής 

Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου 

Δήμου Ρόδου κ. Καράμπη Ηλία και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου, 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ.  366/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΘΙΜΩ1Ρ-3ΥΓ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη (2) δύο 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. Έγκριση  ή μη παραίτησης από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΑΔΠ 1463/2018 

διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος 

Παπαναγιώτου, Εφέτη, που αφορά την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT 

Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει να 

εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του κέντρου αποκομιδής μεταφοράς και διαχείρισης δημοτικών 

αποβλήτων και μάλιστα ενόψει της τουριστικής περιόδου. 
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(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/42637/11-7-2018) 

2. Διόρθωση της με αριθμό 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που 

αφορά συμβιβασμό και με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευσταθίου. Το θέμα αυτό θεωρείται 

κατεπείγον γιατί η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πρόκειται για πράξη 

εφαρμογής που κινδυνεύει να μην εφαρμοστεί. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/42638/11-7-2018) 

 

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 δύο  (2) κατεπειγόντων θεμάτων στην 26η  τακτική συνεδρίαση 

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

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

για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

1. Έγκριση  ή μη παραίτησης από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΑΔΠ 1463/2018 

διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος 

Παπαναγιώτου, Εφέτη, που αφορά την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». 

2. Διόρθωση της με αριθμό 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που 

αφορά συμβιβασμό και με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευσταθίου. 

 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  367/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΔ2ΛΩ1Ρ-Ι43) 

Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων  οικονομικού  έτους 2018 καθώς και 

διαθέσεις πιστώσεων  πολυετών δαπανών. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/41933/6-7-2018) 

 

Ο   Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 

2/41933/6-7-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης  οικονομικού έτους 

2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης οικονομικού έτους 

2018 και παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση (σχετικές οι  διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1. Προμήθεια 10-7133.0001 
Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 

είδους ) 
7.900,00 
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2 Δικαστικά 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα 

εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων 

(Διονυσόπουλος ) 

 

3.348,00 

3 Προμήθεια 70-7135.0022 
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού 

στο πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP 

 

4.492,52 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1. Έργο 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε 

Δημοτικές Ενότητες της δυτικής 

πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκληθήκαν από τις θεομηνίες 

του 2013 

179.900,00 

 

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

Καράμπη Ηλία προϊστάμενου λογιστηρίου) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αριθμ.2/42441/10-7-2018 

συμπληρωματική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία, τόνισε πρέπει να ψηφιστεί 

για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου μας: 

«ΘΕΜΑ: Διαβίβαση συμπληρωματικού πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης – 

Ανατροπών και Πολυετών  οικονομικού έτους 2018  

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

διαβιβάζουμε τον σχετικό συμπληρωματικό πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης 

– Ανατροπών και 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. Έργο 30-7323.0002 

Ασφαλτοστρώσεις οδών σε 

δημοτικές ενότητες εκτός πόλεως 

Ρόδου. 

 

350.000,00 

2 Έργο 30-7333.0007 
Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ 

Λαχανιάς. 

 

91.934,97 

3 Έργο 30-7333.0005 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών 

στην Δ.Ε Νότιας Ρόδου. 

 

154.000,00 

4 Έργο 30-7333.0015 
Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 

Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

300.000,00 

5 Έργο 30-7333.0014 
Βελτιώσεις βατότητας οδών στην 

Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου 

 

300.000,00 

6 Έργο 30-7333.0011 

Αποκατάσταση δρόμων προς 

παραλία Στεγνών Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 

 

400.000,00 
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7 Έργο 30-7331.0005 

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 

Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής-

Παστίδας-Θεολόγου). 

 

300.000,00 

8 Έργο 15-7326.0004 
Διαμόρφωση αύλειων  χώρων 

σχολείων πόλεως Ρόδου 

 

150.000,00 

9 Φόροι 00-8223.0001 

Απόδοση φόρων προμηθευτών 

εργολάβων ελ. επαγγελματιών 

κ.λ.π. 

 

300.000,00 

10 Αποδοχές 10-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

Διοικητικού -Οικονομικού 

 

20.000,00 

11 Εργοδοτικές 10-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

5.000,00 

12 Αποδοχές 30-6011.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

69.000,00 

13 Εργοδοτικές 30-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

17.250,00 

14 Αποδοχές 40-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

υπηρεσίας πολεοδομίας 

37.000,00 

 

15 Εργοδοτικές 40-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

9.250,00 

16 Αποδοχές 20-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

115.400,00 

17 Εργοδοτικές 20-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 

 

31.260,00 

18 Αποζημίωση 10-6022.0005 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές για 

προσωπικό Αορίστου Χρόνου του 

Γρ. Συντήρησης και Λειτουργίας 

Κοιλάδας Πεταλούδων 

 

5.955,84 

19 Εργοδοτικές 10-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

Αορίστου χρόνου 
1.492,53 

20 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωσης μετακίνησης του 

Προϊστάμενου της Δ/νσης 

Τουρισμού Κωνσταντίνου 

Χατζίκου του Κλήμη  στην έκθεση 

τουρισμού Tour Natur 2018  στο  

Dusseldorf της Γερμανίας από 

30/8/2018 έως  και 3/9/2018 

 

1.800,00 

21 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωσης μετακίνησης της 

Διευθύντριας  Τουρισμού 

Βεατρίκης Σέρβου του Αθανασίου   

στην έκθεση τουρισμού Tour 

Natur 2018  στο  Dusseldorf της 

Γερμανίας από 30/8/2018 έως  και 

3/9/2018 

 

2.000,00 
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22 Έργο 30-7335.0002 

Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 

φωτισμού πλατειών και 

πεζόδρομων πόλης Ρόδου 

50.000,00 

23 Έργο 61-7341.0027 
Δαπάνη ελεγκτή δόμησης 

βρεφονηπιακού σταθμού Ιαλυσού 
3.000,00 

24 Έργο 30-7336.0007 

Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου 

περίφραξης δημοτικού 

κοιμητηρίου «Ταξιάρχης» 

70.000,00 

25 Έργο 15-7135.0002 

Προμήθεια για τη συμπλήρωση 

εορταστικού διακόσμου Δήμου 

Ρόδου 

 

50.000,00 

26 Έργο 30-7333.0017 

Ανάπλαση - βελτίωση δημοτικής 

οδού προς Βληχά (Κατασκευή 

πεζοδρομίων, ανακατασκευή 

δικτύου δημοτικού φωτισμού και 

επισκευή 

 

400.000,00 

27 Έργο 15-7326.0003 
Διαμόρφωση αύλειων χώρων 

σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου 
250.000,00 

28 Έργο 15-7331.0004 

Επισκευή - Συντήρηση σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

εκτός πόλεως Ρόδου. 

 

261.400,00 

29 Επιστροφή 60-8263.0001 

Επιστροφή χρηματοδοτήσεων 

ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής 

διόρθωσης (ν.4314/2014). 

 

15.545,46 

30 Συνδρομή 00-6453.0004 
Λοιπές συνδρομές – ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ  

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

992,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1. Προνοιακά 15-6741.0005 

Επίδομα κίνησης σε 

παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους 

 

2.900,00 

2 Έργο 15-7336.0002 
Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό 

Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση 
50.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ 
 

A/A 
ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Κ.Α.Ε. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΗΝ  ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 

1. Έργο 64-7341.0003.0002 

Διατήρηση και προστασία του 

οικοσυστήματος της Κοιλάδας 

Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με 

έμφαση στο είδος Euplagia 

quadripuctaria (Roda 1761) 

4.700,00/2018 

130.006,00/2019 

2 Έργο 64-7341.0003.0001 

Επεμβάσεις για την προστασία 

και αναβάθμιση της Κοιλάδας 

Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 

47.000,00/2018 

449.000,00/2019 
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3 Έργο 61-7331.0001 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου 

Ρόδου 

62.338,22/2018 

827.661,78/2019 

4 Έργο 64-7341.0004 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων 

στις Τ.Κ. Διμύλιας-Ελεούσας-

Πλατανιών-Απολλώνων-

Σαλάκου Δημοτικής Ενότητας 

Καμείρου 

59.590,00/2018 

549.410,00/2019 

5 Έργο 64-7341.0005 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων 

στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. 

Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου 

Δήμου Ρόδου 

60.000,00/2018 

568.000,00/2019 

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

Καράμπη Ηλία προϊστάμενου λογιστηρίου) 

 

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,  

 Τις εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 2/41933/6-7-2018 και 

2/42441/10-7-2018  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣ

Η ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1. Έργο 64-7333.0022 

Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές 

Ενότητες της δυτικής πλευράς της 

νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από 

τις θεομηνίες του 2013 

 

179.900,00 

2 Προνοιακά 15-6741.0005 
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 

τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους 

 

2.900,00 

3 Έργο 15-7336.0002 
Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο 

Διαγόρα – Α’ Φάση 
50.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1. Προμήθεια 10-7133.0001 
Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς 

είδους ) 
7.900,00 
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2 Δικαστικά 00-6492.0001 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων ( 

Διονυσόπουλος ) 

 

3.348,00 

3 Προμήθεια 70-7135.0022 
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στο 

πλαίσιο της πράξης ΙΝ-PREP 

 

4.492,52 

4 Έργο 30-7323.0002 
Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές 

ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου. 

 

350.000,00 

5 Έργο 30-7333.0007 
Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ 

Λαχανιάς. 

 

91.934,97 

6 Έργο 30-7333.0005 
Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην 

Δ.Ε Νότιας Ρόδου. 

 

154.000,00 

7 Έργο 30-7333.0015 
Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 

 

300.000,00 

8 Έργο 30-7333.0014 
Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 

Λινδίων και Δ.Ε. Ν.Ρόδου 

 

300.000,00 

9 Έργο 30-7333.0011 
Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία 

Στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου 

 

400.000,00 

10 Έργο 30-7331.0005 

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. 

Πεταλουδών (Κρεμαστής-Παστίδας-

Θεολόγου). 

 

300.000,00 

11 Έργο 15-7326.0004 
Διαμόρφωση αύλειων  χώρων 

σχολείων πόλεως Ρόδου 

 

150.000,00 

12 Φόροι 00-8223.0001 
Απόδοση φόρων προμηθευτών 

εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 

 

300.000,00 

13 Αποδοχές 10-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

Διοικητικού -Οικονομικού 

 

20.000,00 

14 Εργοδοτικές 10-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

5.000,00 

15 Αποδοχές 30-6011.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

69.000,00 

16 Εργοδοτικές 30-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

17.250,00 

17 Αποδοχές 40-6011.0001 
Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

υπηρεσίας πολεοδομίας 

37.000,00 

 

18 Εργοδοτικές 40-6051.0001 
Εργοδοτικές εισφορές μονίμων 

υπαλλήλων 

 

9.250,00 

19 Αποδοχές 20-6041.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου 

χρόνου 

 

115.400,00 



8  

20 Εργοδοτικές 20-6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 

προσωπικού 

 

31.260,00 

21 Αποζημίωση 10-6022.0005 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 

και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό Αορίστου 

Χρόνου του Γρ. Συντήρησης και 

Λειτουργίας Κοιλάδας Πεταλούδων 

 

5.955,84 

22 Εργοδοτικές 10-6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

Αορίστου χρόνου 
1.492,53 

23 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσης 

μετακίνησης του Προϊστάμενου της 

Δ/νσης Τουρισμού Κωνσταντίνου 

Χατζίκου του Κλήμη  στην έκθεση 

τουρισμού Tour Natur 2018  στο  

Dusseldorf της Γερμανίας από 

30/8/2018 έως  και 3/9/2018 

 

1.800,00 

24 Οδοιπορικά 70-6422.0001 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωσης 

μετακίνησης της Διευθύντριας  

Τουρισμού Βεατρίκης Σέρβου του 

Αθανασίου   στην έκθεση τουρισμού 

Tour Natur 2018  στο  Dusseldorf της 

Γερμανίας από 30/8/2018 έως  και 

3/9/2018 

 

2.000,00 

25 Έργο 30-7335.0002 

Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 

φωτισμού πλατειών και πεζόδρομων 

πόλης Ρόδου 

50.000,00 

26 Έργο 61-7341.0027 
Δαπάνη ελεγκτή δόμησης 

βρεφονηπιακού σταθμού Ιαλυσού 
3.000,00 

27 Έργο 30-7336.0007 

Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου 

περίφραξης δημοτικού κοιμητηρίου 

«Ταξιάρχης» 

70.000,00 

28 Έργο 15-7135.0002 
Προμήθεια για τη συμπλήρωση 

εορταστικού διακόσμου Δήμου Ρόδου 

 

50.000,00 

29 Έργο 30-7333.0017 

Ανάπλαση - βελτίωση δημοτικής οδού 

προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων, 

ανακατασκευή δικτύου δημοτικού 

φωτισμού και επισκευή 

 

400.000,00 

30 Έργο 15-7326.0003 
Διαμόρφωση αύλειων χώρων 

σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου 
250.000,00 

31 Έργο 15-7331.0004 

Επισκευή - Συντήρηση σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός 

πόλεως Ρόδου. 

 

261.400,00 

32 Επιστροφή 60-8263.0001 

Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ 

λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης 

(ν.4314/2014). 

 

15.545,46 

33 Συνδρομή 00-6453.0004 
Λοιπές συνδρομές – ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ  

ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 
992,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

A/A 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

Κ.Α.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 

ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΗΝ  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΥΨΟΥΣ 

1. Έργο 64-7341.0003.0002 

Διατήρηση και προστασία του 

οικοσυστήματος της Κοιλάδας 

Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με έμφαση 

στο είδος Euplagia quadripuctaria 

(Roda 1761) 

4.700,00/2018 

130.006,00/2019 

2 Έργο 64-7341.0003.0001 

Επεμβάσεις για την προστασία και 

αναβάθμιση της Κοιλάδας 

Πεταλούδων Δήμου Ρόδου 

47.000,00/2018 

449.000,00/2019 

3 Έργο 61-7331.0001 

Επισκευή, συντήρηση σχολικών 

κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου 

Ρόδου 

62.338,22/2018 

827.661,78/2019 

4 Έργο 64-7341.0004 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις 

Τ.Κ. Διμύλιας-Ελεούσας-Πλατανιών-

Απολλώνων-Σαλάκου Δημοτικής 

Ενότητας Καμείρου 

59.590,00/2018 

549.410,00/2019 

5 Έργο 64-7341.0005 

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην 

Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. 

Ατταβύρου Δήμου Ρόδου 

60.000,00/2018 

568.000,00/2019 

 
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 

Διακοσταματίου Σάββα, να υπογράψει τις  ανωτέρω αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης, ανατροπές 

υποχρεώσεων και πολυετής δαπάνες,  ως διατάκτης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4270/2014, 

διατάκτης είναι η Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  368/ 2018 (ΑΔΑ: 65ΞΟΩ1Ρ-9ΚΓ) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2018. 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/41372/4-7-2018) 

 

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

Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/41372/4-7-2018 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. 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 500.000,00 € με μεταφορά 

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

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

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

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 10-6012.0005 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό του Γρ. Συντήρησης και Λειτουργίας 

Κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.287,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων της Δ.Ε. Πεταλούδων. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

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

επιστημονικών συνεργατών.» προϋπολογισμού δαπάνης 110.865,00€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά 

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

2. Κ.Α. 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 96.576,00€, κατά 1.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

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

δαπάνης 35.805,84€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού 

συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 484.420,32€, κατά 50.000,00€ με 

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

5. Κ.Α. 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -Οικονομικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.526.456,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 868.281,96€, κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 665.521,00€, κατά 10.322,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού και  αίτημα του τμ. Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων της Δ.Ε. 

Πεταλούδων. 

8. Κ.Α. 10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 216.609,93€, κατά 13.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 724.177,08€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 184.094,00€, κατά 8.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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11. Κ.Α. 30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.488.029,48€, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

12. Κ.Α. 30-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 794.245,32€, κατά 35.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α. 30-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 202.722,48€, κατά 15.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α. 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 750.093,60€, κατά 25.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

15. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 105.009,60€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α. 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 129.454,80€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

17. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 27.016,56€, κατά 6.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 644.496,76€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

19. Κ.Α. 40-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 97.573,68€, κατά 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

20. Κ.Α. 40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 21.857,88€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

21. Κ.Α. 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 123.021,48€, κατά 7.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

22. Κ.Α. 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.410,56€, κατά 3.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

23. Κ.Α. 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπιού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.580,00€, κατά 1.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

24. Κ.Α. 45-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.137,80€, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

25. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.239.751,64€, κατά 65.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

26. Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 321.972,00€, κατά 15.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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27. Κ.Α. 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 879.337,97€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 37.609,92€ και το τελικό αποθεματικό είναι 841.728,05€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 200.719.519,28 

ΕΞΟΔΑ 199.877.791,23 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 841.728,05 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/42688/11-7-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/41372/4-7-

2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» 

ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/41372/4-07-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0015 «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. Πολιτισμού και 

Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Ρόδου για το έργο «Αποκαταστάσεις στο 

Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Ά Φάση»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης  

ικής Πόλης & Μνημείων. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7336.0002   

2. Κ.Α. 1326.0016 και τίτλο «Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δ. Ρόδου 

για το έργο «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και αντικατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7331.0006   

3. Κ.Α. 1326.0017 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. 

Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Ρόδου για το έργο 

«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Αφάντου»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7325.0001  

 

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1322.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις  

28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 95.000,00€, κατά 51.000,00€ με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0001   

                                                        ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 
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1. Κ.Α. 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση» 

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

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

2. Κ.Α. 64-7333.0022 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της δυτικής πλευράς 

της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από τις θεομηνίες του 2013» προϋπολογισμού δαπάνης 

337.900,00€, κατά 92.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στο Κ.Α. 64-7333.0013  

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 15-7325.0001 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Αφάντου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

2. Κ.Α 15-6232.0002 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.    

3. Κ.Α. 15-7331.0006 και τίτλο «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με 

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

Υποδομών.  

4. Κ.Α. 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

5. Κ.Α 64-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας 

μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση», προϋπολογισμού δαπάνης 51.000,00€ με μεταφορά 

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

6. Κ.Α 64-7333.0013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 

25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 92.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.    

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0001 και τίτλο «Έξοδα διαχείρησης τραπεζών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 

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

Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων», προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 €, κατά 

12.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 10-6041.0004 και τίτλο «Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Λ.» προϋπολογισμού  

δαπάνης 20.655,00€, κατά 32.547,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

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

δαπάνης 27.921,23€, κατά 14.894,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

5. Κ.Α 70-7333.0004 και τίτλο «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μ.Πόλης.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€ κατά 10.000,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2017.     

6. Κ.Α 70-7331.0008 και τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην Μεσαιωνική 

Πόλη.», προϋπολογισμού δαπάνης 23.330,75€ κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

ΣΑΤΑ 2017.     
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ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 440.000,00 €, κατά 2.900,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.000,00€, κατά 2.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 879.337,97 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/41372/4-07-2018 εισήγηση μειώνεται κατά 73.251,12 € 

και το τελικό αποθεματικό είναι  806,086,85€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 200.773.519,28 

ΕΞΟΔΑ 199.967.432,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 806.086,85 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντριας Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/41372/4-7-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/42688/11-7-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6492.0001 και τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000.000,00€, κατά 500.000,00 € με μεταφορά 

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

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6422.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 

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

έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 
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2. Κ.Α. 10-6012.0005 και τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές για προσωπικό του Γρ. Συντήρησης και Λειτουργίας 

Κοιλάδας Πεταλούδων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.287,32€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων της Δ.Ε. Πεταλούδων. 

Αύξηση πιστώσεων 

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

επιστημονικών συνεργατών.» προϋπολογισμού δαπάνης 110.865,00€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά 

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

2. Κ.Α. 00-6031.0002 και τίτλο «Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 96.576,00€, κατά 1.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

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

δαπάνης 35.805,84€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

4. Κ.Α. 00-6121.0001 και τίτλο «Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου δημοτικού 

συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού δαπάνης 484.420,32€, κατά 50.000,00€ με 

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

5. Κ.Α. 10-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού -Οικονομικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.526.456,00€, κατά 50.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

6. Κ.Α. 10-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 868.281,96€, κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 10-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 665.521,00€, κατά 10.322,60 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού και  αίτημα του τμ. Διοικητικών & Οικονομικών Θεμάτων της Δ.Ε. 

Πεταλούδων. 

8. Κ.Α.10-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 216.609,93€, κατά 13.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

9. Κ.Α. 15-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 724.177,08€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

10. Κ.Α. 15-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 184.094,00€, κατά 8.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

11. Κ.Α.30-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 2.488.029,48€, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

12. Κ.Α. 30-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 794.245,32€, κατά 35.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

13. Κ.Α. 30-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 202.722,48€, κατά 15.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

14. Κ.Α. 35-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 750.093,60€, κατά 25.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 
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15. Κ.Α. 35-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 105.009,60€, κατά 20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

16. Κ.Α. 35-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 129.454,80€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

17. Κ.Α. 35-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 27.016,56€, κατά 6.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

18. Κ.Α. 40-6011.0001 και τίτλο «Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 644.496,76€, κατά 40.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

19. Κ.Α. 40-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 97.573,68€, κατά 10.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

20. Κ.Α.40-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 21.857,88€, κατά 5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

21. Κ.Α. 45-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 123.021,48€, κατά 7.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

22. Κ.Α. 45-6021.0001 και τίτλο «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.410,56€, κατά 3.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

23. Κ.Α. 45-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπιού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.580,00€, κατά 1.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

24. Κ.Α.45-6052.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.137,80€, κατά 1.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

25. Κ.Α. 70-6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού» προϋπολογισμού 

δαπάνης 2.239.751,64€, κατά 65.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

26. Κ.Α. 70-6051.0001 και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών Υπηρεσιών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 321.972,00€, κατά 15.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

27. Κ.Α. 70-6264.0004 και τίτλο «Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - Μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00€, κατά 30.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄   

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1326.0015 «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. Πολιτισμού και 

Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Ρόδου για το έργο «Αποκαταστάσεις στο 

Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Ά Φάση»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου 

ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Έγινε 

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7336.0002   
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2. Κ.Α. 1326.0016 και τίτλο «Προγρ. σύμβαση μεταξύ Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δ. Ρόδου 

για το έργο «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και αντικατάσταση 

φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7331.0006   

3. Κ.Α.1326.0017 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου - Υπ. 

Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και Δήμου Ρόδου για το έργο 

«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Αφάντου»» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 15-7325.0001  

Αύξηση πιστώσεων  

1. Κ.Α. 1322.0018 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις  

28/1/2011 στο Δ.Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 95.000,00€, κατά 51.000,00€ με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7333.0001   

                                                        ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση» 

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

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

2. Κ.Α. 64-7333.0022 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της δυτικής πλευράς 

της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν από τις θεομηνίες του 2013» προϋπολογισμού δαπάνης 

337.900,00€, κατά 92.000,00 με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στο Κ.Α. 64-7333.0013  

Εισαγωγή πίστωσης 

1. Κ.Α. 15-7325.0001 και τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου μπάσκετ Αφάντου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 1.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

2. Κ.Α 15-6232.0002 και τίτλο «Μισθώματα κτιρίων (Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.400,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Λογιστηρίου.    

3. Κ.Α. 15-7331.0006 και τίτλο «Καθαίρεση ψευδοροφής Βενετοκλείου Γυμναστηρίου Ρόδου και 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων αγωνιστικού χώρου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00€, με 

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

Υποδομών.  

4. Κ.Α. 15-7336.0002 και τίτλο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ Φάση» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.  

5. Κ.Α 64-7333.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας 

μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση», προϋπολογισμού δαπάνης 51.000,00€ με μεταφορά 

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

6. Κ.Α 64-7333.0013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 22/11/2013, 

25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου(υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 92.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.    
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0001 και τίτλο «Έξοδα διαχείρισης τραπεζών», προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, 

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

Λογιστηρίου. 

2. Κ.Α 00-6311.0001 και τίτλο «Φόροι τόκων», προϋπολογισμού δαπάνης 23.000,00 €, κατά 

12.800,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 10-6041.0004 και τίτλο «Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Λ.» προϋπολογισμού  

δαπάνης 20.655,00€, κατά 32.547,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

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

δαπάνης 27.921,23€, κατά 14.894,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

5. Κ.Α 70-7333.0004 και τίτλο «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μ.Πόλης.», 

προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00€ κατά 10.000,10€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2017.     

6. Κ.Α 70-7331.0008 και τίτλο «Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην Μεσαιωνική 

Πόλη.», προϋπολογισμού δαπάνης 23.330,75€ κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

ΣΑΤΑ 2017.     

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6741.0005 και τίτλο «Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους» προϋπολογισμού δαπάνης 440.000,00 €, κατά 2.900,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού  στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 15-6741.0003 και τίτλο «Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 17.000,00€, κατά 2.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 879.337,97 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 73.251,12 € και το τελικό αποθεματικό είναι  806,086,85€ 

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

ΕΣΟΔΑ 200.773.519,28 

ΕΞΟΔΑ 199.967.432,43 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 806.086,85 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο                                                                    Aπόφ. Αρ.  369/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΥΙΞΩ1Ρ-ΡΜ7) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού   για την προμήθεια τριών νέων 

δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου), προϋπολογισμού 

63.000,00 Ευρώ ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/419893/6-7-2018) 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος 

προμηθειών  με αριθμ. πρωτ. 2/41989/6-7-2018 η οποία έχει ως εξής:  

 «ΘΕΜΑ: Διαβίβαση πίνακα για ψήφιση Αποφάσεων αναλήψεων Υποχρέωσης  οικονομικού έτους 

Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή πρόχειρου    διαγωνισμού για τη 

«προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου), 

προϋπολογισμού 63.000,00€ (Εξήντα τριών  χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»  

Παρακαλούμε όπως: 

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

προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου), 

προϋπολογισμού 63.000,00€ (Εξήντα τριών  χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

  

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμό πρωτοκόλλου 2/41989/6-7-2018   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού   

για την προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και 

ενός μεγαλύτερου), προϋπολογισμού 63.000,00 Ευρώ ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. ως εξής: 

 ΘΕΜΑ: «Όροι Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – 

Τιμής για την Προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και 

ενός μεγαλύτερου), προϋπολογισμού 63.000,00€ (Εξήντα τριών  χιλιάδων ευρώ) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

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

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

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

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

15. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

18REQ003315630/25-06-2018. 

 

16. Την με αριθμό ……… /2018 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 7Ζ1ΓΩ1Ρ-Ν46, 

με την οποία εγκρίθηκαν αντίστοιχα α) τη διενέργεια με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια 

ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN και β) η διάθεση 

πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την αναληφθείσα   Π.Α.Υ.  

 

17. Το ΕΓΚΡΕΚΡΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 

…………………………………. 

 

18. Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου με αρ. 34743/14-06-2018 με ΑΔΑ 

ΨΞΤΡΟΡ1Ι-ΜΒΕ Σύμφωνα με την οποία εγκρίνει την αγορά από το ελεύθερο  εμπόριο τριών (3) 

νέων φορτηγών από το Δήμο Ρόδου 

 

19. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών 

(δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου) 

                                                                                                

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 

 

Τους όρους του Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε ομάδα χωριστά, για την ανάδειξη αναδόχου  για την 

προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός 

μεγαλύτερου)» για το έτος 2018, προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ (εξήντα τριών   χιλιάδων ευρώ 

) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους  Κωδικούς  Αριθμούς  Εξόδου Κ.Α. 20-

7131.0001 με τίτλο <<προμήθεια μικρού φορτηγού τετράχρονου με  ανατρεπόμενη καρότσα  >> 

ποσού 25.000,00 € και Κ.Α. 20-7131.0010 με τίτλο <<προμήθεια δύο μικρών ανοικτών 

ανατρεπόμενων και δορυφορικών  φορτηγών >> ποσού 38.000,00 €    του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες τις ομάδες ή για μία  μόνο  ομάδα με την απαραίτητη 

προϋπόθεση να περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας    με βάση την μελέτη του 

διαγωνισμού.  

 

 



21  

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 
C.P.V. ΠΟΣΟ (€) 

 

Προμήθεια δύο μικρών 

ανοικτών ανατρεπόμενων και 

δορυφορικών φορτηγών  

2 34134200-7 38.000,00 

Προμήθεια μικρού φορτηγού 

τετράτροχου με ανατρεπόμενη 

καρότσα  

1 34134200-7 25.000,00 

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την ……………. και ώρα 

9:00π.μ. στο κτίριο Του Τμήματος Προμηθειών  , επί της οδού Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος , Τ.Κ. 85 100. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής μέχρι της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού, δηλαδή την …../……./2018 και ώρα 9:00  ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές 

τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Προμηθειών, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της 

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……/……../2018 και ώρα 14:00. Προσφορά που 

κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να 

αποσφραγιστεί.  

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

Δήμο Ρόδου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

 

2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’» 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’ 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 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 υποψήφιων συμμετεχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την 

Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

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

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

τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 

 

Συνοπτικά Στοιχεία  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – Τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

…../…../2018 ώρα 9:00 π.μ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα προμηθειών  

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

προμήθεια τριών νέων δορυφορικών 

ανατρεπόμενων φορτηγών (δύο μικρών και ενός 

μεγαλύτερου) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

63.000,00€ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Έως τη λήξη της σύμβασης 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με τη μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως ……… 

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

Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 

αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε’»ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄»                                                                               

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

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

παρούσης.  

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

επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

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

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

παρούσης  

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

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

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

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Προμηθειών    του Δήμου, το αργότερο 

μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 

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

…../………/2018 και ώρα 9:00π.μ. στο κτίριο του Τμήματος Προμηθειών, επί της οδού 

Καποδιστρίου 3-5 Ρόδος  , Τ.Κ. 85 100. 

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

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

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

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

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 

ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
1
 (Α' 188).  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική
2
. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε 

καλά σφραγισμέvo φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

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

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

                                                 
1παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

2 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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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 ).»  

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 σύνηψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 
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με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

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

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφίβολο 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. 

-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
3 4

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Δ). και συμπληρώνεται   

,(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ
5
 και Δ

6
 ) ,ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ 

)  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  
7
 και  υποβάλλεται 

8
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί    :    

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

4 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  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 

5 Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

6 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

7(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. 

8Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ) 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 
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Σημείωση: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.Δ-  περί 

μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
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 Παράρτημα Γ' 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 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

συμμετέχοντες  εντύπων   οικονομικών προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.              

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

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

 

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

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη  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 

αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

                                                                                                                                                         
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. 

 6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το 
ίδιο ΤΕΥΔ  , σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο 
ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της 

απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του μέσου διαβίβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 7
Ο
  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

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

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής.  

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

από τα prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv 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 συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές μετά το στάδιο έγκρισης των δικαιολογητικών-

τεχνικής προσφοράς και στοιχείων συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο τους πλέον 

συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – 

τιμής.  
Οι τιμές χωρίς ΦΠΑ θα ληφθούν υπ΄ όψιν για την σύγκριση των προσφορών.  

Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την παρακάτω διαδικασία.  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων Aανάθεσης 

των Προσφορών.  

Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τους  πίνακες που ακολουθούν και με τους απαιτήσεις που 

θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη τους διακήρυξης και βάσει όλων των στοιχείων 

που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε 

σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Ε.Δ.Δ.  

 

Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται στον ακόλουθο πίνακα με τους ανάλογους συντελεστές  

βαρύτητας .  

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται 

σε κάθε περίπτωση σε 100.  

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο : 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη 

οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο 

ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος - ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό 

σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, 

θύρες, παράθυρα, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού - 

συνοδηγού - επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών 

κ.λ.π.) 

100-120 25 

Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, Βάρη 

οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, διαστάσεις, κιβώτιο 

ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, μετάδοσης κίνησης, σύστημα 

διεύθυνσης, κατανάλωση, τύπος - ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό 

σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική μόνωση, 

θύρες, παράθυρα, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα οδηγού – 

συνοδηγού – επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, κ.λ.π.) 

100-120 20 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη 

του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, 

τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών 

κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
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 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

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 8
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή
9
  

του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών
10

, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

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

73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

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

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

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

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

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

                                                 
9 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

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

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

(6)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(7) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

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

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

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

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

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

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

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

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

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή 
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της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά 

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

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

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

 

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

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

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

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

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

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

είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

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

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

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

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπή
11

 για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 

της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του τμήματος προμηθειών ) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

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

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9
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.104 του Ν.4412/16. 

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

106 του Ν.4412/16. 

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

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

                                                 
11 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η της Δημοτικής Επιχείρησης  
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

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

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του 

προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.  

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

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

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

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

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι και δύο μήνες μετά, άλλα μετά από 

σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μπορεί να παραταθεί για δύο  το πολύ μήνες χωρίς 

τροποποίησης των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας.            

ΑΡΘΡΟ 12
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 13
Ο
  : ΠΑΡΑΛΑΒΗ -  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  εφάπαξ στις εγκαταστάσεις του Δήμου εντός δύο 

(2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 

207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει 

το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

 

 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που 

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
12

  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα V της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

 Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- 

παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση 

τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται 

για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή 

αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους 

της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε 

ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

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. 

                                                 
12 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής 

ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται 
για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω 

αρμοδιότητες”  
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Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 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
13

  μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( 

Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

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

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

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων 

αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις 

                                                 
13 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) 

ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους 

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που 

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να 

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 

απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην 

Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, 

εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία 

κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 20
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 
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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 21
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΄» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄»  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια τριών νέων δορυφορικών ανατρεπόμενων 

φορτηγών (δύο μικρών και ενός μεγαλύτερου) ενδεικτικού προϋπολογισμού  εξήντα τριών χιλιάδών  

ευρώ (63.000,00 €) με το Φ.Π.Α. 24%. και θα βαρύνει τους Κ.Α : 20.7131.0010 και 20.7131.0001 

Οικονομικού Έτους 2018. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η  πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει 

βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής για κάθε όχημα χωριστά.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό  
2 15.322,58 30.645,16 

2 
Μεγαλύτερο ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό 
1 20.161,29 20.161,29 

 
 50.806,45 

 12.193,55 

 63.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια δύο μικρών ανοικτών ανατρεπόμενων δορυφορικών φορτηγών 

για τις ανάγκες της Κοιλάδας των Πεταλούδων και του κοιμητηρίου του Ταξιάρχη και ενός 

μεγαλύτερου σε διαστάσεις ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

(Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”. 

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α : 70.7131.0010 και 70.7131.0001 Οικονομικού Έτους 2018. 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό  
2 15.322,58 30.645,16 

2 
Μεγαλύτερο ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό 
1 20.161,29 20.161,29 

 
ΣΥΝΟΛΟ 50.806,45 

ΦΠΑ 24% 12.193,55 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.000,00 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α.   ΜΙΚΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

Το προς προμήθεια μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, 

πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από στενούς 

δρόμους, ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων υλικών. 

Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει 

να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για μεταφορική 

ικανότητα ωφέλιμου φορτίου μεγαλυτέρου των 550,00 κιλών. 

Το μικρό φορτηγό θα φέρει μεταλλική ανατρεπόμενη καρότσα (διαστάσεων και όγκου που 

θα καθορίζεται από τους ισχύοντες κανονισμούς). 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

 σειρά συνήθων εργαλείων, 

 γρύλλος 

 τάκος συγκράτησης οχήματος 
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 πείρος ρυμούλκησης 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης    του, 

 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ., 

 τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, φωτιστικά 

και ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης 

(CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου 

και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών (περιλαμβάνονται στη τιμή). 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γενικά 

Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το όχημα κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου 

επιτρεπόμενου κατά 15%. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει 

ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Δήμου. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα. Γενικά το όχημα θα περιλαμβάνει ότι 

απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ, όπως αυτός ισχύει κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης. 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο 

άξονα και δύο (2) τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει ανατρεπόμενη 

καρότσα επιθυμητών διαστάσεων τουλάχιστον 1,40m x 1,90m (καθαρό), τεχνολογικά εξελιγμένης 

κατασκευής. Το ωφέλιμο φορτίου σε απορρίμματα θα είναι μεγαλύτερο των 550 κιλών. 

Θάλαμος επιβατών (2 θέσεων). 

Θα είναι σύγχρονου τύπου και θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται σε ένα σύγχρονο όχημα. Για 

το λόγο αυτό θα φέρει πλευρικές μπάρες προστασίας, και γενικά η όλη κατασκευή θα ακολουθεί την 

κατασκευαστική φιλοσοφία της μέγιστης δυνατής παροχής ασφάλειας στους επιβαίνοντες. Θα παρέχει 

την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση. 

Θα φέρει συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Τα καθίσματα 

θα είναι σύγχρονου τύπου, άνετα και θα φέρουν ζώνες ασφαλείας για οδηγό και συνοδηγό. 

Η εξωτερική καθαριότητα του ανεμοθώρακα, θα εξασφαλίζεται από δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές καθαριστικού υγρού, ενώ για την προστασία του οδηγού και των 

συνοδηγών από τον ήλιο, θα υπάρχουν δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. 

Ο πίνακας οργάνων, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και την προστασία του 

οχήματος όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ταχύμετρο, δείκτη θερμοκρασίας νερού, στάθμης 

καυσίμου, φωτεινές ενδείξεις προβολέων και ‘’φλας’’, προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις στάθμης 

ελαίου λιπάνσεως, υπερθέρμανσης, κατάστασης συστήματος πέδησης κλπ. Οι μοχλοί ενεργοποίησης 

φωτισμού, ‘’φλας’’, υαλοκαθαριστήρων και κόρνας, θα είναι εύχρηστοι, εργονομικοί και - όπως κάθε 

άλλος διακόπτης και μοχλός - θα βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή 

του οδηγού κατά την οδήγηση. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα φέρει θερμομόνωση και επένδυση από πλαστικό ή άλλο υλικό, ανθεκτικό 

και καλής ποιότητας και εμφάνισης. Το δάπεδο θα είναι καλυμμένο με ανθεκτικό πλαστικό τάπητα. 

Ο εσωτερικός φωτισμός της καμπίνας θα εξασφαλίζεται από πλαφονιέρα. 
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Το σύστημα θέρμανσης, θα έχει την δυνατότητα θέρμανσης και εισαγωγής στον θάλαμο, φρέσκου 

εξωτερικού αέρα με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων. 

Η καμπίνα είναι επιθυμητό και όχι επί ποινή αποκλεισμού να είναι ανακλινόμενη για εύκολο service 

και έλεγχο του κινητήρα και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου 

των 1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του 

είναι επιθυμητό να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως 

πρέπει να του εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες 

φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να 

απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

Σύστημα μετάδοσης 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από : 

 κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας όπισθεν, 

συγχρονισμένων (“συγχρονιζέ”), 

 συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής για να ανταποκρίνεται 

απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

 διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την σωστή 

και ασφαλή κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση ως 15% και 

ταχύτητα πορείας 70 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

Συμπλέκτης 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο και η λειτουργία του θα είναι υδραυλική –αυτορυθμιζόμενη. 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

ευστάθειας  για την αποφυγή ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το 

χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά 

υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 m. 

Σύστημα ανάρτησης 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από διπλά ψαλίδια, εγκάρσιο διπλό φύλλο 

σούστας, αποσβεστήρες και σταθεροποιητική μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από 

άκαμπτο άξονα, ενισχυμένες παραβολικές σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών και σταθεροποιητική 

μπάρα. Γενικά οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 
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Τροχοί 

Το όχημα θα φέρει 4 τροχούς (2 μπροστά και 2  πίσω), ελαστικά επίστρωτα καινούργια (ακτινωτού 

τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την 

Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 

ETRTO. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα 

Το μικρό φορτηγό όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων 

για την κυκλοφορία σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική νομοθεσία. 

Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα (φώτα πορείας, 

προβολείς, φωτισμό αλλαγής πορείας -φλας-, προειδοποίησης (alarm και stop), ηχητικά σήματα, 

περιστρεφόμενο φανό στο επάνω μέρος του οχήματος κλπ. Στο πίσω μέρος του θα υπάρχουν 

αντανακλαστικά (ζέμπρες). Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να 

μην καταστρέφεται κατά την πορεία του οχήματος προς τα πίσω. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση 

βραχυκυκλώματος. Όλες οι καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα για 

την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών θα οδεύουν με 

ασφάλεια, δεν θα είναι εκτεθειμένες ενώ ταυτόχρονα θα είναι γρήγορη η αντικατάστασή τους χωρίς 

την ανάγκη για άνοιγμα τρυπών στην κιβωτάμαξα με οξυγόνο ή άλλο μέσο. 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, 

ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα οχήματα. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις 

οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα 

είναι λευκού χρώματος. 

Ενδεικτικός (επιθυμητός) και όχι επί ποινή αποκλεισμού, εξοπλισμός : 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 

Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή ρύθμιση και υποβραχιόνιο 

Λασπωτήρες πίσω 

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι 

Κάθισμα συνοδηγού 

Εφεδρικός τροχός 

Ηλεκτρικά παράθυρα 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

Υδραυλικό / ρυθμιζόμενο τιμόνι 

Αθερμικά κρύσταλλα 

Προβολείς ομίχλης 

Κεντρικό κλείδωμα 

Κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

Immobilizer 

Φρένα διπλού υδραυλικού κυκλώματος, με υποβοήθηση σέρβο, δίσκους εμπρός – πίσω (ή 
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ταμπούρα πίσω) 

Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα 

Ανακλινόμενη καμπίνα. 

AIR CONDITION 

Ηλεκτρονικό σύστημα εύκολης εκκίνησης σε ανηφορικό οδόστρωμα 

Φώτα ομίχλης 

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων 

Ράδιο - cd 

Τα παραπάνω ενδεικτικά – επιθυμητά και οποιοσδήποτε προαιρετικός επιπλέον εξοπλισμός θα 

αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα. 

2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανατρεπόμενη ανοικτού τύπου καρότσα). 

Η υπερκατασκευή του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού θα αποτελείται από τα κάτωθι 

βασικά επιμέρους τμήματα: 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 

Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο τηρώντας όλες τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου. Θα αποτελείται από χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού 

πάχους και πολύ υψηλής αντοχής, κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους ανάμεσα τους με εγκάρσιες 

τραβέρσες ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί η θραύση και η στρέβλωσή του από τις 

καταπονήσεις που θα δέχεται. Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ 

για την αποτελεσματική προστασία της από τη διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη διαμόρφωση έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπερκατασκευής. 

Θα διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κοχλιών υπερκαλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Ο τρόπος στήριξής του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου (αντοχή, ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), μήκους μεγαλύτερου των 

1,90 μέτρων, πλάτους μεγαλύτερου από 1,40 μ. και ύψους μεγαλυτέρου των  0,40 μ. 

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού τύπου για μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών κ.α. Η 

κατασκευή της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται μέγιστο ωφέλιμο φορτίο περίπου 500 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται σε κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα (επιθυμητό) με ενισχυτικές 

μορφώσεις. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με την βοήθεια ενισχυμένων μεντεσέδων 

και θα ασφαλίζεται με πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε χρώμα ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) πιστολιού, διπλής βαφής πάνω σε 

αντισκωριακό υπόστρωμα και θα φέρει περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης PTO (γνήσιο ευρωπαϊκό) θα αποτελείται από το χειριστήριο στην 

καμπίνα οδήγησης, την αντλία λαδιού, υδραυλικά εργαζόμενη τηλεσκοπική μπουκάλα/ες με έμβολο/α 

που τοποθετούνται κάτω από την κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει μέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 40-45 μοίρες.  
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Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, 

η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι 

με λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του 

αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.  

Βαφή 

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που 

θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

Τόπος παράδοσης - έξοδα μεταφοράς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο 

του αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης 

πινακίδων). Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης 

Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων. 

Εγχειρίδια 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης 

και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία 

του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο 

(σασί): 
 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για τις 

υπερκατασκευές: 
 

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα.  

4. Μήκος  

5. Μεταξόνιο  

6. Πίσω πρόβολος  

7. Πλάτος  

8. Μετατρόχιο  
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9. Αριθμός τροχών  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος με φανό εργασίας.  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Υπερκατασκευή – Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος.  

4. Πλάτος.  

5. Ύψος.  

6. Μέγιστο ύψος από έδαφος.  

7. Μέγιστο μήκος οχήματος με υπερκατασκευή.  

8. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας.  

9. Ύψος ανατροπής.  

10. Γωνία ανατροπής.  

Δ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  

4. Καύσιμη ύλη  

Ε. Είδος συμπλέκτη:  

ΣΤ. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

Ζ. Είδος πλαισίου:  

Η. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Θ. Είδος αναρτήσεων:  
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1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Ι. Είδος συστήματος πέδησης:  

ΙΑ. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

ΙΒ. Δεξαμενές  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Αριθμός τροχών:  

1. Διάμετρος τροχών  

2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

ΙΕ. Μέγιστη αναρριχητικότητα (%)  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο : 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, 

Βάρη οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, 

διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, 

μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, 

τύπος - ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 

Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, εσωτερικός εξοπλισμός, κάθισμα 

οδηγού - συνοδηγού - επιβατών, θέρμανση, κλιματισμός, 

100-120 20 
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κ.λ.π.) 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση 

(εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

    U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Β.   ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

Το προς προμήθεια ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό θα είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, 

πρόσφατης κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το όχημα θα πληρεί όλες τις διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών, ώστε να είναι δυνατή η 

κυκλοφορία του στην Ελλάδα με νόμιμη άδεια κυκλοφορίας που θα χρησιμοποιηθεί από την 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου για την αποκομιδή από στενούς 

δρόμους, ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων υλικών. 

Θα είναι πρόσφατης σχεδίασης, αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Οι διαστάσεις, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, πρέπει 

να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση                 άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για 

μεταφορική ικανότητα ωφέλιμου φορτίου μεγαλυτέρου των 800,00 κιλών. 

Το φορτηγό θα φέρει μεταλλική ανατρεπόμενη καρότσα (διαστάσεων και όγκου που θα καθορίζεται 

από τους ισχύοντες κανονισμούς). 

Θα παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα : 

 πλήρης εφεδρικό τροχό με ελαστικό επίσωτρο, τοποθετημένο σε ευχερή θέση, 

 σειρά συνήθων εργαλείων, 

 γρύλλος 

 τάκος συγκράτησης οχήματος 

 πείρος ρυμούλκησης 

 πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης    του, 
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 πλήρες μεταλλικό φαρμακείο επίσης με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ., 

 τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ., 

 τα απαραίτητα βιβλία οδηγιών και συντήρησης του οχήματος. 

Θα έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για την ασφαλή κυκλοφορία τους, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και θα είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, καθρέπτες, φωτιστικά 

και ηχητικά σώματα κλπ. 

Σε απολύτως ευκρινείς θέσεις θα υπάρχουν πινακίδια και κατάλληλα μηνύματα ασφαλούς χρήσης 

(CE). 

Το χρώμα του οχήματος θα είναι άσπρο και θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά στοιχεία του Δήμου 

και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών (περιλαμβάνονται στη τιμή). 

 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ 

Γενικά 

Το πλαίσιο θα είναι στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το όχημα κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του μέγιστου 

επιτρεπόμενου κατά 15%. Σε αντίθετη περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει 

ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά μέρη, ολόκληρα ή τμήμα τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

Δήμου. 

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα. Γενικά το όχημα θα περιλαμβάνει ότι 

απαιτείται από τον Κ.Ο.Κ, όπως αυτός ισχύει κατά την περίοδο υπογραφής της σύμβασης. 

Το πλαίσιο (σασί) του οχήματος, θα πρέπει να είναι δύο αξόνων με δύο (2) τροχούς στον εμπρόσθιο 

άξονα και δύο (2) διπλούς τροχούς στον πίσω άξονα, ιδιαίτερα ευέλικτο, ικανό να φέρει 

ανατρεπόμενη καρότσα επιθυμητών διαστάσεων τουλάχιστον 2,70m x 1,50m (καθαρό), τεχνολογικά 

εξελιγμένης κατασκευής. Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι μεγαλύτερο των 800 κιλών. 

Θάλαμος επιβατών (2 θέσεων). 

Θα είναι σύγχρονου τύπου και θα περιλαμβάνει ότι απαιτείται σε ένα σύγχρονο όχημα. Για 

το λόγο αυτό θα φέρει πλευρικές μπάρες προστασίας, και γενικά η όλη κατασκευή θα ακολουθεί την 

κατασκευαστική φιλοσοφία της μέγιστης δυνατής παροχής ασφάλειας στους επιβαίνοντες. Θα παρέχει 

την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή οδήγηση. 

Θα φέρει συνήθη μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών. Τα καθίσματα 

θα είναι σύγχρονου τύπου, άνετα και θα φέρουν ζώνες ασφαλείας για οδηγό και συνοδηγό. 

Η εξωτερική καθαριότητα του ανεμοθώρακα, θα εξασφαλίζεται από δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες με εκτοξευτές καθαριστικού υγρού, ενώ για την προστασία του οδηγού και των 

συνοδηγών από τον ήλιο, θα υπάρχουν δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. 

Ο πίνακας οργάνων, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο και την προστασία του 

οχήματος όργανα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ταχύμετρο, δείκτη θερμοκρασίας νερού, στάθμης 

καυσίμου, φωτεινές ενδείξεις προβολέων και ‘’φλας’’, προειδοποιητικές φωτεινές ενδείξεις στάθμης 

ελαίου λιπάνσεως, υπερθέρμανσης, κατάστασης συστήματος πέδησης κλπ. Οι μοχλοί ενεργοποίησης 

φωτισμού, ‘’φλας’’, υαλοκαθαριστήρων και κόρνας, θα είναι εύχρηστοι, εργονομικοί και - όπως κάθε 

άλλος διακόπτης και μοχλός - θα βρίσκονται σε κατάλληλη θέση, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή 

του οδηγού κατά την οδήγηση. 

Η καμπίνα εσωτερικά θα φέρει θερμομόνωση και επένδυση από πλαστικό ή άλλο υλικό, ανθεκτικό 

και καλής ποιότητας και εμφάνισης. Το δάπεδο θα είναι καλυμμένο με ανθεκτικό πλαστικό τάπητα. 

Ο εσωτερικός φωτισμός της καμπίνας θα εξασφαλίζεται από πλαφονιέρα. 
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Το σύστημα θέρμανσης, θα έχει την δυνατότητα θέρμανσης και εισαγωγής στον θάλαμο, φρέσκου 

εξωτερικού αέρα με ανεμιστήρα πολλών ταχυτήτων. 

Η καμπίνα είναι επιθυμητό και όχι επί ποινή αποκλεισμού να είναι ανακλινόμενη για εύκολο service 

και έλεγχο του κινητήρα και να εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 

Κινητήρας 

Θα είναι βενζινοκίνητος, με τέσσερις κυλίνδρους, υδρόψυκτος, επιθυμητού κυβισμού μεγαλύτερου 

των 1.250 κ. εκ και άνω, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ΕURO 6 και θα πρέπει να πληρεί τις 

απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Η τροφοδοσία καυσίμου θα γίνεται με ψεκασμό και η ισχύς του 

είναι επιθυμητό να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη των 58 KW. Η ισχύς του και η ροπή στρέψεως 

πρέπει να του εξασφαλίζουν άνετη μετακίνηση σε δύσβατους δρόμους με μεγάλη κλίση, υπό πλήρες 

φορτίο.  

Γενικά θα είναι τέτοιας τεχνολογίας ώστε να μην προκύψει έλλειψη ανταλλακτικών και να 

απαιτούνται οι κατά το δυνατόν απλούστερες γνώσεις συντήρησης και επισκευής από το προσωπικό. 

Επίσης το όχημα πρέπει να έχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.  

Σύστημα μετάδοσης 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα αποτελείται από : 

 κιβώτιο των ταχυτήτων με πέντε ή έξι σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας όπισθεν, 

συγχρονισμένων (“συγχρονιζέ”), 

 συμπλέκτη μονού δίσκου, βελτιωμένου τύπου, ισχυρής κατασκευής για να ανταποκρίνεται 

απόλυτα στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του οχήματος, 

 διαφορικό και ημιαξόνια ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την σωστή 

και ασφαλή κίνηση, κατάλληλα για ανάβαση υπό πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση ως 15% και 

ταχύτητα πορείας 70 χιλ./ώρα τουλάχιστον. 

Συμπλέκτης 

Θα είναι ξηρού τύπου, με μονό δίσκο και η λειτουργία του θα είναι υδραυλική –αυτορυθμιζόμενη. 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.). To όχημα θα διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

ευστάθειας (ESC) για την αποφυγή ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση.  

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το 

χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του οχήματος και θα είναι υδραυλικό ή υδραυλικά 

υποβοηθούμενο σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Το όχημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και θα έχει ακτίνα στροφής περίπου 5 m. 

Σύστημα ανάρτησης 

Εμπρός θα είναι ανεξάρτητη και θα αποτελείται από διπλά ψαλίδια, εγκάρσιο διπλό φύλλο 

σούστας, αποσβεστήρες και σταθεροποιητική μπάρα. Η οπίσθια ανάρτηση θα αποτελείται από 

άκαμπτο άξονα, ενισχυμένες παραβολικές σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών και σταθεροποιητική 

μπάρα. Γενικά οποιουδήποτε τύπου ανάρτηση προσφερθεί, θα αξιολογηθεί ανάλογα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). 
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Τροχοί 

Το όχημα θα φέρει 6 τροχούς (2 μπροστά και δύο διπλούς πίσω), ελαστικά επίστρωτα καινούργια 

(ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται 

στους κανονισμούς ETRTO. Να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός και όχι ρεζέρβα ανάγκης. 

Ηλεκτρικό σύστημα 

Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία 

σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ και την Ελληνική νομοθεσία. 

Θα διαθέτει τους προβλεπόμενους προβολείς, τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα (φώτα πορείας, 

προβολείς, φωτισμό αλλαγής πορείας -φλας-, προειδοποίησης (alarm και stop), ηχητικά σήματα, 

περιστρεφόμενο φανό στο επάνω μέρος του οχήματος κλπ. Στο πίσω μέρος του θα υπάρχουν 

αντανακλαστικά (ζέμπρες). Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να 

μην καταστρέφεται κατά την πορεία του οχήματος προς τα πίσω. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα είναι στεγανές και απολύτως μονωμένες, αποκλείοντας περίπτωση 

βραχυκυκλώματος. Όλες οι καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος προς την πίσω πόρτα για 

την εξυπηρέτηση των διαφόρων μηχανισμών, συσκευών, φώτων, φλας και κουδουνιών θα οδεύουν με 

ασφάλεια, δεν θα είναι εκτεθειμένες ενώ ταυτόχρονα θα είναι γρήγορη η αντικατάστασή τους χωρίς 

την ανάγκη για άνοιγμα τρυπών στην κιβωτάμαξα με οξυγόνο ή άλλο μέσο. 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα θα είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, 

ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα οχήματα. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από 

έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές 

θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις 

οποίες ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα 

είναι λευκού χρώματος. 

Ενδεικτικός (επιθυμητός) και όχι επί ποινή αποκλεισμού, εξοπλισμός : 

Ηλεκτρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 

Κάθισμα οδηγού με οσφυϊκή ρύθμιση και υποβραχιόνιο 

Λασπωτήρες πίσω 

Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας – χώρου φόρτωσης με τζάμι 

Κάθισμα συνοδηγού 

Εφεδρικός τροχός 

Ηλεκτρικά παράθυρα 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού 

Υδραυλικό / ρυθμιζόμενο τιμόνι 

Αθερμικά κρύσταλλα 

Προβολείς ομίχλης 

Κεντρικό κλείδωμα 

Κλείδωμα με τηλεχειρισμό 

Immobilizer 

Φρένα διπλού υδραυλικού κυκλώματος, με υποβοήθηση σέρβο, δίσκους εμπρός – πίσω (ή 
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ταμπούρα πίσω) 

Αισθητήρας φορτίου στον πίσω άξονα 

Ανακλινόμενη καμπίνα. 

AIR CONDITION 

Ηλεκτρονικό σύστημα εύκολης εκκίνησης σε ανηφορικό οδόστρωμα 

Φώτα ομίχλης 

Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων 

Ράδιο - cd 

Τα παραπάνω ενδεικτικά – επιθυμητά και οποιοσδήποτε προαιρετικός επιπλέον εξοπλισμός θα 

αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή ανάλογα. 

2. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ανατρεπόμενη ανοικτού τύπου καρότσα). 

Η υπερκατασκευή του ανατρεπόμενου φορτηγού θα αποτελείται από τα κάτωθι βασικά επιμέρους 

τμήματα: 

Ψευδοπλαίσιο. 

Μεταλλική καρότσα. 

Υδραυλικό σύστημα ανατροπής. 

Ηλεκτρικό σύστημα. 

Μηχανισμοί διατάξεις ασφαλείας. 

Χειριστήρια λειτουργιών. 

Το ψευδοπλαίσιο θα είναι σταθερά κοχλιωμένο πάνω στο πλαίσιο τηρώντας όλες τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου. Θα αποτελείται από χαλύβδινους διαμήκεις δοκούς ικανού 

πάχους και πολύ υψηλής αντοχής, κατάλληλου σχήματος, συνδεδεμένους ανάμεσα τους με εγκάρσιες 

τραβέρσες ιδίας μορφής έτσι ώστε να αποφευχθεί η θραύση και η στρέβλωσή του από τις 

καταπονήσεις που θα δέχεται. Η βάση του πλαισίου με τους πυλώνες θα είναι γαλβανισμένη εν θερμώ 

για την αποτελεσματική προστασία της από τη διάβρωση. Θα έχει την κατάλληλη διαμόρφωση έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης υπερκατασκευής. 

Θα διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό κοχλιών υπερκαλύπτοντας τις σχετικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών. Ο τρόπος στήριξής του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην μεταβάλλονται τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του πλαισίου (αντοχή, ελαστικότητα κλπ.). 

Η ανοικτού τύπου καρότσα θα είναι μεταλλική (σιδερένια ή αλουμινίου), μήκους μεγαλύτερου των 

2,70 μέτρων και πλάτους μεγαλύτερου από 1,50 μ.  

Θα είναι ανατρεπόμενη κλασσικού τύπου για μεταφορά αδρανών υλικών, μπαζών, κ.α. Η κατασκευή 

της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστο 

ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο των  800 κιλών.  

Η έδραση της κιβωτάμαξας θα γίνεται σε κατάλληλο πλαίσιο.  

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα (επιθυμητό) με ενισχυτικές 

μορφώσεις. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με την βοήθεια ενισχυμένων μεντεσέδων 

και θα ασφαλίζεται με πύρους. 

Η κιβωτάμαξα θα είναι βαμμένη σε χρώμα ΛΕΥΚΟ (ΝΤΟΥΚΟ) πιστολιού, διπλής βαφής πάνω σε 

αντισκωριακό υπόστρωμα και θα φέρει περιφερειακά κίτρινη λωρίδα. 

Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης PTO (γνήσιο ευρωπαϊκό) θα αποτελείται από το χειριστήριο στην 

καμπίνα οδήγησης, την αντλία λαδιού, υδραυλικά εργαζόμενη τηλεσκοπική μπουκάλα/ες με έμβολο/α 

που τοποθετούνται κάτω από την κιβωτάμαξα για την ανατροπή.  

Η όλη κατασκευή θα προσφέρει μέγιστη γωνία ανατροπής περίπου 40-45 μοίρες.  
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Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, 

η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι 

με λαμαρινόβιδες. Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του 

αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.  

Βαφή 

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που 

θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

 

Τόπος παράδοσης - έξοδα μεταφοράς. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς του υπό προμήθεια οχήματος στο χώρο 

του αμαξοστασίου του Δήμου, καθώς και τα τέλη ταξινόμησης αυτού (όχι τα έξοδα έκδοσης 

πινακίδων). Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο 

παράδοσης 

Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων. 

Εγχειρίδια 

Το όχημα θα πρέπει να συνοδεύεται με σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού, συντήρησης 

και μικροεπισκευών στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σε κάθε τεχνική προσφορά με ποινή μη αποδοχής της θα πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία 

του μικρού ανατρεπόμενου φορτηγού: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για το πλαίσιο 

(σασί): 
 

Εργοστάσιο κατασκευής – προέλευση για τις 

υπερκατασκευές: 
 

Α. Πλαίσιο (σασί) - Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ’ άξονα.  

4. Μήκος  

5. Μεταξόνιο  

6. Πίσω πρόβολος  

7. Πλάτος  

8. Μετατρόχιο  
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9. Αριθμός τροχών  

Β. Καμπίνα οδήγησης - Τύπος:  

1. Ύψος από έδαφος με φανό εργασίας.  

2. Ακτίνα στροφής.  

Γ. Υπερκατασκευή – Τύπος:  

1. Βάρος.  

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.  

3. Μήκος.  

4. Πλάτος.  

5. Ύψος.  

6. Μέγιστο ύψος από έδαφος.  

7. Μέγιστο μήκος οχήματος με υπερκατασκευή.  

8. Χωρητικότητα κιβωτάμαξας.  

9. Ύψος ανατροπής.  

10. Γωνία ανατροπής.  

Δ. Κινητήρας – Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος:  

1. Αριθμός κυλίνδρων  

2. Κυβισμός κυλίνδρων  

3. Απόδοση σε ΗΡ στη μέγιστη ισχύ  

4. Καύσιμη ύλη  

Ε. Είδος συμπλέκτη:  

ΣΤ. Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων - ταχύτητες:  

Ζ. Είδος πλαισίου:  

Η. Είδος συστήματος διεύθυνσης:  

Θ. Είδος αναρτήσεων:  
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1. Περιγραφή εμπρόσθιας ανάρτησης.  

2. Περιγραφή οπίσθιας ανάρτησης.  

Ι. Είδος συστήματος πέδησης:  

ΙΑ. Περιγραφή ηλεκτρικού συστήματος:  

1. Συσσωρευτής (μπαταρία).  

2. Γεννήτρια.  

3. Είδος εκκινητή (μίζας)  

ΙΒ. Δεξαμενές  

1. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων  

2. Χωρητικότητα δεξαμενής ελαίου  

ΙΓ. Αριθμός τροχών:  

1. Διάμετρος τροχών  

2. Διαστάσεις ελαστικών  

ΙΔ. Ταχύτητα στη μέγιστη ισχύ  

ΙΕ. Μέγιστη αναρριχητικότητα (%)  

 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο : 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Οι πίνακες  έχουν ως ακολούθως :  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 

Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα, κυβισμόs, 

Βάρη οχήματος, ωφέλιμο ,κατανομή κατ’ άξονα, 

διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης, 

μετάδοσης κίνησης, σύστημα διεύθυνσης, κατανάλωση, 

τύπος - ύψος πλαισίου, ηλεκτρικό σύστημα κ.λ.π.) 

100-120 20 

2 
Στοιχεία αμαξώματος (Σκελετός, βαφή, θερμική ηχητική 

μόνωση, θύρες, παράθυρα, εσωτερικός εξοπλισμός, 
100-120 20 
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κάθισμα οδηγού – συνοδηγού – επιβατών, θέρμανση, 

κλιματισμός, κ.λ.π.) 

3 Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές 100-120 10 

ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

4 Εγγύηση καλής λειτουργίας 100-120 20 

5 Ανταλλακτικά - SERVICE - Συντήρηση - Τεχνική 

υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση 

(εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης 

συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) 

100-120 25 

6 Χρόνος-τόπος παράδοσης 100-120 5 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

100 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία 

είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία όπως  προκύπτει από τον (τύπο 1) κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, U και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη 

Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ’»ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

                             ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Δήμος ρόδου 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Ελευθερίας 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κανάκας Εμμανουήλ 

- Τηλέφωνο: 22410-77728 

- Ηλ. ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.rhodes.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[34134200-7] και (34134200-7) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθεια » ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
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
; 

[……]πολύ μικρή          [……]μικρή 

[……]μεσαία 

 

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 …): 

[……] 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
iv
 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
v
· 

2. δωροδοκία
vi,vii

· 

3. απάτη
viii

· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ix
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
x
· 
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6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xi
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xii

 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): 

[……][……][……][……]
xiii

 

 

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
xiv

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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): 
xv

 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xvi

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xvii

 

: 

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  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xix

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς 

όρους, βάσει των οποίων θα πρέπει να εκτελεστεί η προμήθεια, σε συνδυασμό με τους όρους των 

λοιπών συμβατικών τευχών. 

AΡΘΡΟ 2 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις Διατάξεις: 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Aποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010). 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 63.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων με Κ.Α. 70-

7131.0010 και 70-7131.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομικής άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – τιμής.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Τα στοιχεία της μελέτης είναι: 

α. Η τεχνική έκθεση. 

β. Οι τεχνικές προδιαγραφές 

γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

δ. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική 

παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. (άρθρο 200 του Ν 4412/2016). 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 

του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει σε χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών μετά την 

υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ρόδου 

στην περιοχή Ασγούρου για να γίνει η παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Εάν 

κατά την παραλαβή βρεθεί έστω και τμήμα των οχημάτων ότι δεν εκπληρώνει τους όρους της 

σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της 

επιτροπής παραλαβής όπως με την αντικατάσταση ορισμένων ελαττωματικών εξαρτημάτων καταστεί 

απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής 

θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το τμήμα σε 

προθεσμία που ορίζει η επιτροπή παραλαβής. 

Παρερχομένης της προθεσμίας απράκτου ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση θα 

καταπίπτει αμέσως υπέρ του Δήμου 
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ΑΡΘΡΟ 7 

Ο ανάδοχος θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών. Όσο καιρό τα οχήματα θα 

βρίσκονται στο χρόνο της εγγύησης τα τυχόν απαιτούμενα servis (σέρβις) θα γίνουν με δαπάνες 

και εργασία του προμηθευτή στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις. Ο 

ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 

απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή 

υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά 

χαρακτηριστικά απορρίπτονται. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπ όψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τον προμηθευτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή κάποιο μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Η τιμή μονάδος της προμήθειας των οχημάτων θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια 

της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των 

συνήθων απαιτήσεων των οχημάτων για χρονική διάρκεια τουλάχιστον 10 ετών. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’»ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

€ 

1 
Μικρό ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό  
2   

2 
Μεγαλύτερο ανοικτό ανατρεπόμενο  

δορυφορικό φορτηγό 
1   

 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xx

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxi

, 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
xxii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):    

Ημερομηνία Τόπος Υπογραφή(ές) 

   

   

   

 

 

Η σχετική έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ελήφθη με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

αριθ. 361/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ7Ω1Ρ-ΦΘ8) η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόμενη «πρόταση 

ανάληψης υποχρέωσης», που δεσμεύει την επιμέρους πίστωση στους  σχετικούς  Κ.Α. 70-7131.0001 

και  70-7131.0010 που έχουν  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. 
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ΘΕΜΑ 4ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  370/ 2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΚΩ1Ρ-Μ01) 

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου 

Υποστήριξης του Δήμου στην Υπηρεσία: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση 

Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές SMART CITIES, με 

εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 2/41887/06-07-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/41887/6-7-2018, 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  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κωνσταντίνος  

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Αφαντενος Νικόλαος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γκουμότσιος Νικόλαος  

2. Σαρακίνης Κοσμάς 

3. Κακάκη Υπακοή 

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

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/41887/6-7-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 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.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη για την παροχή υπηρεσιών Ανεξαρτήτου 

Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στην Υπηρεσία: Ενεργειακή Αναβάθμιση – 

Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων – Εφαρμογές SMART 

CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου, όπως ακριβώς προβλέπεται, ως κατωτέρω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κωνσταντίνος  

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Αφαντενος Νικόλαος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γκουμότσιος Νικόλαος  

2. Σαρακίνης Κοσμάς 

3. Κακάκη Υπακοή 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο                                                                Aπόφ. Αρ.  371/ 2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΩΩ1Ρ-ΠΞ5) 

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης για την Παροχή Υπηρεσιών «Ενεργειακή αναβάθμιση – 

αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων- εφαρμογές  SMART 

CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/41883/06-07-2018) 

Ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/41883/6-7-2018, 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  ΠΑΡΟΧΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» ως εξής: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κωνσταντίνος  

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Αφαντενός Νικόλαος  
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

4. Γκουμότσιος Νικόλαος  

5. Σαρακίνης Κοσμάς 

6. Κακάκη Υπακοή 

(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.: 2/41883/6-7-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 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 Υπηρεσιών «Ενεργειακή 

αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων- 

εφαρμογές  SMART CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», όπως ακριβώς 

προβλέπεται, ως κατωτέρω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Βασιλώτος Κωνσταντίνος  

2. Διακολιός Βασίλειος 

3. Αφαντενος Νικόλαος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γκουμότσιος Νικόλαος  

2. Σαρακίνης Κοσμάς 

3. Κακάκη Υπακοή 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  372/ 2018 (ΑΔΑ: Ω0Ο2Ω1Ρ-Μ4Ν) 

Εξώδικη επίλυση διαφορά με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αθανασάκη 

Παρασκευούλα – Πελέλα Δέσποινα Ο.Ε»  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.: 2/42005/6-7-2018) 

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

Υπηρεσίας  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/42005/6-7-2018, ως εξής:   

ΘΕΜΑ:  Εξώδικη επίλυση διαφοράς με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ – ΠΕΛΕΛΑ ΔΕΠΟΙΝΑ Ο.Ε.». 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/7524/5-2-2018 αίτησή της.    

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 
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συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

2. Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη 

σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά 

την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται 

στάση της δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται 

κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται 

ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε 

τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και 

υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το 

άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να 

ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά 

είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα 

προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το 

ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά 

περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό και 

περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του δικαστήριο. Αν η 

διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την 

επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

4.  Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, 

η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ 

επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 

(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 

293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή 

αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των 

συμβαλλομένων. Έριδα, κατά την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι 

αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε 

αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε 

είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, 

με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους 

οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται 

με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι 

απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο 

διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει 

και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη 

της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου 

μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η 

βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία 

η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

5. Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία επιτρέπεται να συνομολογηθεί 

συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε αυτό 

συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος 
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του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί το πρακτικό 

και υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να 

προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο 

του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό 

εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 

6. Στην προκειμένη περίπτωση η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ – ΠΕΛΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Δ.Κ. Λίνδου του Δήμου Ρόδου 

(ΑΦΜ 0840261973 Δ.Ο.Υ. Ρόδου), που διατηρεί επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων, άσκησε 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 31-7-2017 και με αριθμό κατάθεσης 42/7-8-2017 αγωγή της, που 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία 

ισχυρίζεται ότι κατάρτισε με τον πρώην Δήμο Λινδίων την από 17-9-2010 σύμβαση προμήθειας 

καυσίμων, η οποία καταρτίστηκε μετά τη λήψη της με αριθμό 1/2010 μελέτης προμήθειας καυσίμων, 

που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 2/1010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου 

Λινδίων, και τη λήψη της με αριθμό 153/31-8-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του περί 

απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου στην 

παραπάνω εταιρεία, και ότι στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης αυτής παρέδωσε στον πρώην 

Δήμο Λινδίων τις ποσότητες καυσίμων που αναφέρονται στην αγωγή, τις οποίες και παρέλαβε, για τις 

οποίες εξέδωσε τα τιμολόγια που επίσης αναφέρονται στην αγωγή, συνολικού ποσού 4.112,80 ευρώ, 

πλέον 658,05 ευρώ ΦΠΑ (4.112,80 Χ 16%) και συνολικά ποσού 4.770,85 ευρώ. Ισχυρίζεται επίσης 

ότι για το ποσό αυτό λήφθηκε απόφαση ανάληψης της σχετικής δαπάνης και ότι στη συνέχεια 

εκδόθηκε το με αριθμό 1914/30-6-2014 χρηματικό ένταλμα πληρωμής από το Δήμο Ρόδου, ως 

καθολικό διάδοχο του πρώην Δήμου Λινδίων. Ότι παρόλα αυτά το ένταλμα αυτό δεν πληρώθηκε και 

γιαυτό αναγκάστηκε να ασκήσει την παραπάνω αγωγή της, με την οποία ζητά να υποχρεωθεί ο Δήμος 

Ρόδου να καταβάλει σαυτήν το ποσό των 4.770,85 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από τις 1-7-

2014 (επομένη έκδοσης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος) μέχρι την εξόφληση. Η συζήτηση της 

αγωγής αυτής ορίστηκε για τις 17-4-2018 και μετά από αναβολή για τις 9-10-2018. 

7. Μετά την άσκηση της παραπάνω αγωγής η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 

2-2-22018 αίτησή της, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/7524/5-2-2018, με την οποία ζητά την εξώδικη 

συμβιβαστική επίλυση της ένδικης διαφοράς. 

8. Ενόψει όλων των παραπάνω και ειδικότερα του γεγονότος ότι όσα αναφέρονται στην παραπάνω 

αγωγή είναι αληθή, γιαυτό εξάλλου εκδόθηκε και το παραπάνω χρηματικό ένταλμα, αλλά και τα 

χρηματικά εντάλματα πληρωμής 659/18-3-2015, 744/6-4-2016 και 2050/25-8-2016, που σας 

επισυνάπτω, για το ίδιο ποσό και αιτία τα οποία όμως ακυρώθηκαν για τυπικούς λόγους, εισηγούμαι 

να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την παραπάνω εταιρεία, καταβάλλοντας σαυτήν μόνο το ποσό των 

4.770,85 ευρώ, χωρίς τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές, οπότε και ο 

Δήμος θα ωφεληθεί από τη μη καταβολή τόκων και δικαστικών γενικά εξόδων και η παραπάνω 

εταιρεία δεν θα ταλαιπωρηθεί περαιτέρω, αμοιβαίως έτσι υποχωρούντες και ο Δήμος Ρόδου και η 

εταιρεία.       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ.πρωτ.: 2/42005/6-7-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ – ΠΕΛΕΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Ο.Ε.», καταβάλλοντας σ΄ αυτήν μόνο το ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (4.770,85), χωρίς τόκους 

υπερημερίας, δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές, οπότε και ο Δήμος θα ωφεληθεί από τη μη 

καταβολή τόκων και δικαστικών γενικά. 
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Εξουσιοδοτεί το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να υπογράψει για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου με την παραπάνω εταιρεία το πρακτικό εξώδικης επίλυσης της 

διαφοράς του άρθρου 214Α Κ.Πολ.Δ. και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επικύρωσή 

του από το Ειρηνοδικείο Ρόδου.       

 

 

 
ΘΕΜΑ 7ο                                                                       Aπόφ. Αρ.  373/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΨΛΟΩ1Ρ-ΔΜ7) 

Εξώδικη επίλυση διαφορά με τον Δημήτριο Παρασό του Παράσχου  

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/42422/10-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του 

Δήμου Ρόδου κ. Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με αριθμό πρωτ. 2/42422/10.07.2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Εξώδικη επίλυσης διαφοράς με το Δημήτριο Παρασό του Παράσχου. 

ΣΧΕΤ:  Η με αριθμό πρωτ. 2/86689/20-10-2017 αίτησή του.    

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

2. Κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με 

αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση». 

3. Περαιτέρω κατά το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.Δ. «1. Οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται, μετά 

την επέλευση της εκκρεμοδικίας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και χωρίς να υφίσταται 

στάση της δίκης, όταν αντικείμενο της είναι ιδιωτικού δικαίου διαφορά, για την οποία επιτρέπεται 

κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός. 2. Για το συμβιβασμό συντάσσεται 

ατελώς πρακτικό, που περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος του 

αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Το πρακτικό συντάσσεται σε 

τόσα αντίτυπα όσοι και οι διάδικοι ή ομάδες διαδίκων, που αντιδικούν, χρονολογείται και 

υπογράφεται από αυτούς ή από τους δικηγόρους τους αν έχουν ειδική πληρεξουσιότητα κατά το 

άρθρο 98 περίπτωση β`. 3. Κάθε διάδικος μπορεί, προσκομίζοντας το πρακτικό σε πρωτότυπο, να 

ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο. Το πρακτικό επικυρώνεται αφού διαπιστωθεί ότι:  α) η διαφορά 

είναι δεκτική συμβιβαστικής επίλυσης, β) το πρακτικό έχει υπογραφεί σύμφωνα με όσα 

προαναφέρονται και  γ) από αυτό προκύπτει σαφώς το είδος του αναγνωριζόμενου δικαιώματος και το 

ποσό της οφειλόμενης παροχής, καθώς και οι τυχόν όροι εκπλήρωσης της. Αν η διαφορά 

περιλαμβάνει και καταψήφιση, το πρακτικό αποτελεί από την επικύρωση του τίτλο εκτελεστό και 

περιάπτεται με τον εκτελεστήριο τύπο από το αρμόδιο για την επικύρωση του δικαστήριο. Αν η 

διαφορά έχει χαρακτήρα απλώς αναγνωριστικό, το πρακτικό αποδεικνύει το δικαίωμα. Με την 

επικύρωση του πρακτικού επέρχεται κατάργηση της δίκης.» 

4.  Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, 

η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ 

επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης 
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(εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 

293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η ύπαρξη έριδας ή 

αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και η διάλυσή της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των 

συμβαλλομένων. Έριδα, κατά την έννοια του νόμου, υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι 

αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε 

αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε 

είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, 

με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναγνωρίζεται όμως συγχρόνως ότι οφείλει τόκους τόκων, τους 

οποίους αυτός αμφισβητεί (ΑΠ 586/2017). Το χαρακτηριστικό αυτό της υποχώρησης δεν λαμβάνεται 

με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. Δεν είναι 

απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. Αρκεί ότι ο 

διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία προβαίνει 

και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη σύναψη 

της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με αμοιβαίες 

υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από το άλλου 

μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να συνάγεται η 

βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να είναι αναγκαία 

η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

5. Εφόσον η έριδα αφορά διαφορά ιδιωτικού δικαίου για την οποία επιτρέπεται να συνομολογηθεί 

συμβιβασμός και υπάρχει εκκρεμοδικία ως προς αυτήν οι διάδικοι μπορούν να συμβιβάζονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, για το συμβιβασμό δε αυτό 

συντάσσεται πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει το περιεχόμενο της συμφωνίας τους και ιδίως το είδος 

του αναγνωριζόμενου δικαιώματος, το ποσό της οφειλόμενης παροχής και τους τυχόν όρους υπό τους 

οποίους θα εκπληρωθεί, καθώς και πρόβλεψη για τα δικαστικά έξοδα. Όταν συνταχθεί το πρακτικό 

και υπογραφτεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. κάθε διάδικος μπορεί να 

προσκομίσει αυτό σε πρωτότυπο και  να ζητήσει την επικύρωση του από το δικαστή ή τον πρόεδρο 

του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η αγωγή ή το ένδικο μέσο, ο οποίος επικυρώνει αυτό 

εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο αυτό. 

6. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δημήτριος Παρασός του Παράσχου άσκησε εναντίον του Δήμου 

Ρόδου την από 1-6-2017 και με αριθμό κατάθεσης 157//2017 αίτησή του, που απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό 

των 54.759,04 ευρώ, ως αμοιβή του, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (4
ος

 λογαριασμός), σε 

εκτέλεση της από 1-11-1996 σύμβασης ανάμεσα στην πρώην Κοινότητα Θεολόγου και τα 

συμπράττοντα γραφεία Μ. Λεγάκης και Δ. Παρασού για τη εκπόνηση μελέτης «Πράξης Εφαρμογής 

Πολεοδομικής Μελέτης Κοινότητας θεολόγου Ρόδου» του πρώην Δήμου Πεταλούδων, με το νόμιμο 

τόκο υπερημερίας από την πάροδο διμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-12-

2005) και μέχρι την εξόφληση. 

7. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 166/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Αικατερίνης Καρτσούνη, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος 

Ρόδου να καταβάλει στο Δημήτριο Παρασό το ποσό των 57.759,04 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την 

πάροδο διμήνου από την ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-12-2005) και μέχρι την 

εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 300,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα του καθού για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής. 

8. Στις 9-6-2017 ο Δημήτριος Παρασός κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου αντίγραφο από το πρώτο 

απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω διαταγής πληρωμής, με την παρά πόδας αυτής από 7-6-2017 

επιταγής προς εκτέλεση, με την οποία ο επιτάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτόν εμπρόθεσμα 

τα αναφερόμενα ποσά σε εκτέλεση αυτής.  

9. Κατά του Δημητρίου Παρασού, της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς 

εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 5-6-2017 και με αριθμό κατάθεσης 345/10-7-2017 ανακοπή 

του, που απευθύνεται προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητά την ακύρωσή τους, 

δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 17-4-2018 και μετά από αναβολή η 16-10-2018, οι λόγοι της οποίας 

έχουν ως εξής:  

«1. Γιατί με το άρθρο 93 του Συντάγματος ορίζεται ότι "1. Τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, 

πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικούς νόμους" ενώ με το άρθρο 94 ορίζεται ότι "1. Στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, 

όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Στα πολιτικά 



69  

δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, καθώς και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως 

νόμος ορίζει. 3. Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της αυτής 

νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά 

δικαστήρια ή κατηγοριών διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια. 4. Στα πολιτικά ή 

διοικητικά δικαστήρια μπορεί να ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόμος 

ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης 

με τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως νόμος 

ορίζει".  

 Το Σύνταγμα, με τις προμνησθείσες διατάξεις, οργανώνει την απονομή της δικαιοσύνης με την 

λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων αντίστοιχων προς τη φύση των αναφυομένων δικαστικών διαφορών, 

ως ιδιωτικών ή διοικητικών, κατά τα λοιπά δε αναθέτει στον κοινό νομοθέτη την υποχρέωση να 

θεσπίζει τους κατάλληλους δικονομικούς κανόνες για την εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών από τα 

πολιτικά δικαστήρια και των διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 

διοικητικά δικαστήρια με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξαίρεση από 

τον κανόνα της κατανομής της δικαιοδοσίας, ανάλογα με τη φύση της διαφοράς ως ιδιωτικής ή 

διοικητικής, επιτρέπεται με τις τασσόμενες στο άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος προϋποθέσεις. 

Εξάλλου, ενόψει του προβλεπομένου από το Σύνταγμα οργανωτικού σχήματος των χωριστών 

δικαιοδοσιών, ο έλεγχος των αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών πράξεων ενεργείται υποχρεωτικά 

από όργανα που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για 

πράξεις που συνιστούν άσκηση αρμοδιότητας διοικητικής φύσεως (ΑΕΔ 18/2005).  

 Η έκδοση διαταγής πληρωμής που εκδίδεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 634 

εντάσσεται στην άσκηση δικαστικής και όχι διοικητικής αρμοδιότητας, ο δε έλεγχος της ορθότητας της 

αποφάσεως του δικαστικού λειτουργού της πολιτικής δικαιοδοσίας, που δέχθηκε την αίτηση εκδόσεως 

διαταγής πληρωμής για απαίτηση από σύμβαση δημόσιου έργου, ανήκει, κατά τα προεκτεθέντα, 

αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια. Περαιτέρω, από το άρθρο 1 ΚΠολΔ, το οποίο καθορίζει τις 

διαφορές, οι οποίες υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και ορίζει, ότι στη 

δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών ανήκουν οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ο νόμος δεν 

τις έχει υπαγάγει σε άλλα δικαστήρια και οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας και δημοσίου δικαίου που 

ο νόμος έχει υπαγάγει σ' αυτά και το οποίο, κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και 

στις ειδικές διαδικασίες του τετάρτου βιβλίου του Κώδικα αυτού, μεταξύ των οποίων και η διαδικασία 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής, σε συνδυασμό με το άρθρο 623 ιδίου Κώδικα, κατά το οποίο, κατά την 

ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634, μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής και για 

χρηματικές απαιτήσεις, που αποδεικνύονται, όπως και το οφειλόμενο ποσό, με δημόσιο ή ιδιωτικό 

έγγραφο, συνάγεται, ότι, μεταξύ των νομίμων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν, για την 

έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι να πρόκειται για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όπως είναι οι απαιτήσεις, οι οποίες προέρχονται 

από διαφορές δημόσιες συμβάσεις και, συνεπώς, λόγω ελλείψεως της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, 

δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου 

δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από τις δημόσιες συμβάσεις, αφού πρόκειται για απαιτήσεις από 

διαφορές, οι οποίες δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά έχουν υπαχθεί στη 

δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.  

 Τα ανωτέρω δεν παραλλάσσουν και με την εκδοχή, ότι στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες, κατά 

το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. τελευταίο του Συντάγματος, εκτελούνται (πλέον) αναγκαστικά, όπως νόμος ορίζει 

και κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, περιλαμβάνονται (παρά το εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 20 νόμου 

3301/2004 στο άρθρο 1 του εκτελεστικού του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του 

Συντάγματος νόμου 3068/2002) και οι διαταγές πληρωμής. Τούτο διότι η ανωτέρω συνταγματική 

διάταξη δεν μετέβαλε το νομικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση διαταγών πληρωμής, επιτρέποντας 

γενικά την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου κλπ, αλλά επέτρεψε την αναγκαστική 

εκτέλεση και κατά του Δημοσίου κλπ διαταγών πληρωμής, εφόσον όμως έχουν εκδοθεί εγκύρως βάσει 

του νομικού καθεστώτος, το οποίο ισχύει σχετικά. Δηλαδή, με την ανωτέρω συνταγματική διάταξη δεν 

μεταβλήθηκε το μέχρι τότε νομοθετικό καθεστώς σχετικά με την έκδοση διαταγής πληρωμής και, 

συνεπώς, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για 

απαίτηση, η οποία απορρέει από διαφορά, που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, ούτε στα διοικητικά 

δικαστήρια παρασχέθηκε δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής, σε αντίθεση με τον ΚΔιοικΔ (νόμος 
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2717/1999), ο οποίος δεν γνώριζε το θεσμό αυτό, μέχρι τη δημοσίευση του ν.4329/2015 (2-6-2015), με 

τον οποίο θεσπίστηκε (για πρώτη φορά) το διαδικαστικό πλαίσιο για την έκδοση διαταγής πληρωμής για 

απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από διαφορά που υπάγεται στη διαδικασία των διοικητικών 

δικαστηρίων.  

 Εξάλλου, τα ανωτέρω δεν μεταβλήθηκαν ούτε από την 18/2005 απόφαση του ΑΕΔ, αφού, όπως 

ρητά αναφέρεται στην απόφαση αυτή, το Δικαστήριο, το οποίο την εξέδωσε, δεν αποφάνθηκε για το αν 

είναι κατά νόμο επιτρεπτή η έκδοση και από ποιο όργανο (θέμα, το οποίο αφορά την προκειμένη 

υπόθεση) διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διοικητική σύμβαση, αλλά παρέπεμψε τα θέματα αυτά 

στο Δικαστήριο, υπέρ της δικαιοδοσίας του οποίου έλυσε την ενώπιον του σύγκρουση. Με την ως άνω 

ερμηνεία ο δικαιούχος απαιτήσεως από διαφορά δημοσίου δικαίου δεν στερείται του δικαιώματος 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της ιδιοκτησίας, αφού μπορεί να επιδιώξει την πλήρη και 

αποτελεσματική ικανοποίηση του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια με τα προβλεπόμενα 

ένδικα βοηθήματα, (και ήδη μετά την ισχύ του ως άνω ν.4329/2015 και με την έκδοση διαταγής 

πληρωμής), τα οποία και είναι προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

διοικητικών διαφορών, οι οποίες και έχουν θεμελιώδεις διαφορές από εκείνες του ιδιωτικού δικαίου, 

λόγο ακριβώς για τον οποίο και προβλέπονται και από το ίδιο το σύνταγμα διαφορετικές δικαιοδοσίες 

για την εκδίκαση τους. 

 Συνεπώς, με την ερμηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 παρ.1, 93 παρ. 3, 

94, 95 παρ. 5 του Συντάγματος, 1 ν.3068/2002, 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ και 1 εδ. α' του 1ου Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 2 παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α' και β' του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά 

Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 1264/2011, ΑΠ 1256/2011). Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚΠολΔ, αν εκδοθεί 

διαταγή πληρωμής παρά την έλλειψη της ανωτέρω νομίμου προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή μετά από 

ανακοπή του καθ' ου η εν λόγω διαταγή πληρωμής (ΑΠ 1264/2011, 218/2016 και 661/2016). 

 Επιπρόσθετα με όλα τα παραπάνω ήδη κατά το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ., όπως ισχύει μετά το ν. 

4335/2015 «Κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 636 μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής 

πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον πρόκειται για 

ιδιωτικού δικαίου διαφορά και η απαίτηση, καθώς και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο 

ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή 

αποδοχή της αίτησης του οφειλέτη». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι για την έκδοση διαταγής 

πληρωμής απαιτείται μεταξύ των άλλων η διαφορά να είναι ιδιωτικού δικαίου, επομένως δεν μπορεί να 

εκδοθεί διαταγή πληρωμής όταν η διαφορά προκύπτει από δημόσια σύμβαση.       

 Τέλος, κατά το άρθρο 632 ΚΠολΔ, αν εκδοθεί διαταγή πληρωμής παρά την έλλειψη της ανωτέρω 

νομίμου προϋποθέσεως, ακυρώνεται αυτή μετά από ανακοπή του καθ' ου η εν λόγω διαταγή πληρωμής. 

Με την ως άνω ερμηνεία ο δικαιούχος απαίτησης από απαίτηση δημοσίου δικαίου δεν στερείται του 

δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ούτε εκείνου της ιδιοκτησίας, αφού μπορεί να επιδιώξει την 

πλήρη και αποτελεσματική ικανοποίησή του δια της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια με τα 

προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα τα οποία και είναι προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των διοικητικών διαφορών, οι οποίες και έχουν θεμελιώδεις διαφορές από εκείνες του 

ιδιωτικού δικαίου, λόγο ακριβώς για τον οποίο και προβλέπονται και από το ίδιο το σύνταγμα 

διαφορετικές δικαιοδοσίες για την εκδίκασή τους. Συνεπώς με την ερμηνεία αυτή δεν παραβιάζονται οι 

διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 4 παρ. 1, 17 παρ. 1, 20, 25, 28 παρ. 1, 93 παρ. 3, 95 παρ. 5 του 

Συντάγματος, 6 παρ. 1, 13 και 14 της ΕΣΔΑ και 1 εδ. α' του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, 2 

παρ. 3, 14 παρ. 1 εδ. α' και β', 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Πολιτικά Δικαιώματα (ΑΠ 

1264/2011). 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω από 1-6-2017 αίτηση του προς το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ισχυρίζεται κατά λέξη τα εξής: «Με την από 1η Νοεμβρίου 1996 

Σύμβαση ανατέθηκε από τον Κοινότητα Θεολόγου Ρόδου στα συμπράττοντα γραφεία Μ. Λεγάκη - Δ. 

Παρασού η εκπόνηση Μελέτης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Κοινότητας Θεολόγου 

Ρόδου» στα πλαίσια της οποίας καθορίστηκε να γίνει συμπληρωματική τοπογράφηση και ανασύνταξη 

της κτηματογράφησης. Σημειωτέον δε ότι η ανωτέρω Μελέτη, η οποία ανατέθηκε από την τέως 

Κοινότητα Θεολόγου, μεταβιβάστηκε αρχικώς στον Πρώην Καποδιστριακό Δήμο Πεταλούδων (Ν. 

2539/1997) και τελικώς στον καθ΄ ου Καλλικρατικό Δήμο Ρόδου (Ν.3852/2010) (Σχετ. 1). 

 «Ειδικότερα βάσει των ορισθέντων στο άρθρο 4 της Σύμβασης, η αμοιβή της μελέτης 

προεκτιμήθηκε στο ποσό των 33.000.000 δρχ., ενώ η συμβατική αμοιβή που τελικώς θα καταβαλλόταν 

στον ανάδοχο, θα καθοριζόταν κατά το χρόνο εκτέλεσης της μελέτης. Όπως ρητώς ορίστηκε στην 

καταβαλλόμενη αμοιβή θα περιλαμβανόταν η αποζημίωση του Αναδόχου, οι κάθε μορφής δαπάνες για 
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την εκπόνηση της μελέτης, για γενικά και επισφαλή έξοδα, οι φόροι, τα τέλη χαρτοσήμου και κάθε 

νόμιμη εισφορά που ίσχυε την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο ορίστηκε ότι 

σε κάθε λογαριασμό πρέπει να περιλαμβάνονται με φροντίδα του Αναδόχου, πίνακας αμοιβής 

αιτιολογημένος με αναφορά στις σχετικές διατάξεις περί αμοιβής, ανακεφαλαιωτική επιμέτρηση των 

εργασιών που εκτελέσθηκαν και πιστοποιούνται με αναφορά σε αντίστοιχα στοιχεία της μελέτης ή 

εγκριτικές αποφάσεις με σημείωμα για το εμπρόθεσμο ή όχι της υποβολής της μελέτης και σχετική 

δικαιολόγηση . 

 «Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ως άνω καταρτισθείσας συμβάσεως, στις 27/10/2005 υπέβαλλα στην 

διευθύνουσα υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου- Κοινότητα Θεολόγου, τον 4ο 

Λογαριασμό της Μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης Κοινότητας Θεολόγου Ν. Ρόδου» 

συνολικού ποσού 54.759,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%. Ο λογαριασμός αυτός 

συνοδευόμενος από την 4η Εντολή Πληρωμής, και το σχετικό συνοπτικό πίνακα πιστώσεων και 

πληρωμών, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από την επιβλέπουσα Μηχανικό Βάσω Σταυρούλη και 

ακολούθως εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας στις 27/10/2005. Ο 

λογαριασμός αυτός εφόσον εγκρίθηκε από τη ανωτέρω διευθύνουσα υπηρεσία αποτέλεσε την 4η 

πιστοποίηση για την πληρωμή των εκτελεσθεισών εκ μέρους μου εργασιών (Σχετ. 2). 

 «Εν συνεχεία, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (Διεύθυνση Πολεοδομίας Χωροταξίας 

και Περιβάλλοντος) με το αριθμό πρωτοκόλλου ΟΙΚ 7306/27-10-2005 έγγραφο της διαβίβασε τον 

ανωτέρω 4ο Λογαριασμό στο Δήμο Πεταλούδων, ο οποίος με το με αριθμό πρωτοκόλλου 8342/4-11-

2005 έγγραφου του, τον διαβίβασε περαιτέρω στις Οικονομικές του Υπηρεσίες (Σχετ. 3 και 4). 

 «Για την πληρωμή του λογαριασμού αυτού εξέδωσα την υπ' αρ. 79/11.3.2008 απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών, ισόποσης αξίας και κατέβαλα τις κατά νόμο κρατήσεις, φορολογικές και υπέρ τρίτων, 

ΤΣΜΕΔΕ και ΤΕΕ (Σχετ. 5, 6, 7 και 8). 

 «Επειδή ο ανωτέρω 4ος λογαριασμός, εγκεκριμένος από την ανωτέρω διευθύνουσα υπηρεσία, 

αποτελεί πιστοποίηση για τις εκ μέρους μου εκτελεσθείσες εργασίες και ως εκ τούτου ανακύπτει 

υποχρέωση του καθ' ου για την πληρωμή του συνολικού ποσού των 54.759,04 ευρώ.» 

 Με βάση την αίτηση αυτή ο καθού ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής και έτσι εκδόθηκε η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής στην οποία περιλαμβάνεται αυτολεξί ο παραπάνω ισχυρισμός του. 

Σύμφωνα όμως με όσα ισχυρίζεται ο καθού πρόκειται περί διαφορά από δημόσια σύμβαση, όμως, όπως 

αναφέραμε παραπάνω, η απαίτηση αυτή του καθού είναι δημοσίου δικαίου, αφού προέρχεται από 

δημόσια σύμβαση, και επομένως δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ανεξάρτητα 

από το ότι ρητά πλέον ορίζεται με το άρθρο 623 Κ.Πολ.Δ. ότι για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής πρέπει η 

διαφορά να είναι ιδιωτικού δικαίου και γιαυτό δεν είχε αρμοδιότητα η Δικαστής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου να προβεί στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Επομένως 

πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής για το λόγο αυτό.  

2.  Γιατί, κατά το άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου 

δαπανών του Κράτους», «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, 

εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής» και κατά 

τη διάταξη του άρθρου 91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, «επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του 

παρόντος η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από του τέλους του 

οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής». Οι 

διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, δυνάμει του άρθρου 

276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Από τη διάταξη αυτή, που λαμβάνεται 

εξάλλου υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει ότι κάθε απαίτηση κατά των 

Δήμων, εκτός από την καταβολή των μισθών, παραγράφεται μετά από πέντε έτη από τότε που κατέστη 

απαιτητή, εκτός αν από άλλη διάταξη ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, αρχίζει δε η παραγραφή από το 

τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω από 1-6-2017 αίτησή του προς το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τον παραπάνω 4ο 

λογαριασμό, όπως αυτός εγκρίθηκε αρμόδια στις 27-10-2005, ποσού  54.759,04 ευρώ, ο οποίος ήταν 

πληρωτέος αμέσως από την έγκρισή του. Έτσι από τις 31-12-205 άρχισε να τρέχει η παραγραφή της 

απαίτησης του καθού εναντίον του πρώην Δήμου Πεταλούδων, ο οποίος διαδέχτηκε την πρώην 

Κοινότητα Θεολόγου, της οποίας ήταν καθολικός διάδοχος, η οποία παραγραφή συμπληρώθηκε στις 31-

12-2010. Επομένως κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής στις 2-6-2017, ήδη είχε 

προ πολλού παραγραφεί η απαίτηση του καθού από την παραπάνω απαίτησή του εναντίον μας, ως 

καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Πεταλούδων, πράγμα που όφειλε να λάβει αυτεπάγγελτα υπόψη 
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της η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Καρτσούνη που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και 

έπρεπε να απορρίψει την παραπάνω αίτηση. Μη νόμιμα επομένως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή 

πληρωμής και άρα μη νόμιμη είναι και η προσβαλλόμενη από 7-6-2017 επιταγή για εκτέλεση που 

γράφτηκε παρά πόδας αυτής και γιαυτό πρέπει να ακυρωθούν για το λόγο αυτό.       

3.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το 

άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής 

ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος 

άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την 

επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε 

υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής υποχρεωθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 54.759,04, με το νόμιμο τόκο από την πάροδο διμήνου από την 

ημερομηνία έγκρισης του λογαριασμού (28-12-2005) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, χωρίς να 

διευκρινίζεται αν ο τόκος υπερημερίας θα υπολογιστεί με το 6% ετησίως. Σύμφωνα όμως με τα 

παραπάνω εμείς οφείλουμε τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και μόνο με επιτόκιο 

6% ετησίως. Επομένως πρέπει να ακυρωθεί τόσον η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής όσο και η 

επιταγή για εκτέλεση και για το λόγο αυτό. 

4.  Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 924 ΚΠολΔ ότι η αναγκαστική εκτέλεση άρχεται από της επιδόσεως 

προς τον καθού αντιγράφου του απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση, σύμφωνα δε την παρ. 2 του 

άρθρου 4 του Ν. 3068/2002 αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου κτλ επιτρέπεται μετά 

παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον εκπρόσωπο του ΝΠΔΔ, η διάταξη δε 

αυτή εφαρμόζεται και για τους Δήμους κατ' εφαρμογή του άρθρου 276 παρ. 1 εδάφιο β του Ν. 

3463/2006 σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι έχουν όλα ανεξαιρέτως τα δικαστικά και δικονομικά 

προνόμια που παρέχονται στο Δημόσιο. Αν επομένως πριν την παρέλευση εξήντα ημερών από την 

επίδοση του τίτλου εκτέλεσης, π.χ. διαταγής πληρωμής, στο Δήμο επιδοθεί σαυτόν επιταγή για εκτέλεση 

ή γίνει οποιαδήποτε άλλη πράξη εκτέλεσης, η επιταγή αυτή και οι άλλες πράξεις εκτέλεσης που 

ακολουθούν είναι άκυρες. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού δεν επέδωσε σε εμάς στις 9-6-2017 μόνο την 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και να αναμένει την πάροδο των εξήντα ημερών από την επίδοση για 

να επιδώσει στη συνέχεια την επίσης προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση, αλλά συγχρόνως επέδωσε σε 

εμάς στις 9-6-2017 τη διαταγή πληρωμής και την από 7-6-2017 επιταγή για εκτέλεση, που γράφτηκε 

παρά πόδας επικυρωμένου αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, με 

την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν τα παραπάνω ποσά. Σύμφωνα επομένως με τα 

παραπάνω πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη επιταγή για εκτέλεση και για το λόγο αυτό.»»   

10. Μετά την άσκηση της παραπάνω ανακοπής ο Δημήτριος Παρασός υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου τη 

με αριθμό πρωτ. 2/86689/20-10-2017 αίτησή του, με την οποία ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της 

διαφοράς, παραιτούμενος από το 15% των επιδικασθέντων τόκων (το σύνολο των οποίων όπως 

ισχυρίζεται ανερχόταν στο ποσό των 56.551,30 ευρώ), επιπλέον αποδεχόταν την από μέρους του 

Δήμου Ρόδου καταβολή του συνολικού ποσού σε δόσεις.   

11. Στο μεταξύ η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου απέστειλε στην Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου το με αριθμό πρωτ. 1616/12-8-2014 έγγραφό της, με θέμα: ««Λύση 

Σύμβασης για τη Μελέτη «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Θεολόγου Ρόδου», 

που ανατέθηκε από την τέως Κοινότητα Θεολόγου, μεταβιβάστηκε αρχικά στον πρώην 

«Καποδιστριακό» Δήμο Πεταλούδων (Ν. 2539/97) και τελικά στον «Καλλικρατικό» Δήμο Ρόδου (Ν. 

3852/2010)»», φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτω, στο οποίο αναφέρει όλο το ιστορικό της 

ανάθεσης της παραπάνω μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία Μ. Λεγάκη και Δ. Παρασού, την πορεία 

και την εκτέλεση αυτής, τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν από τους μελετητές και τις πληρωμές που 

έγιναν. Ανέφερε επίσης ότι έχει επικαιροποιήσει τους πίνακες με τις κτηματολογικές μερίδες και τους 

ιδιοκτήτες της Πράξης Εφαρμογής. Καθώς και το κτηματολογικό υπόβαθρο, επιπλέον έχει συντάξει 

τη μελέτη της Πράξης Εφαρμογής, δηλαδή έχει προχωρήσει και στη δημιουργία των νέων οικοπέδων, 

οπότε το εναπομείναν συμβατικό αντικείμενο της μελέτης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, εκκρεμούσε 

μόνο η τυχόν τροποποίηση των παραπάνω μετά την ανάρτηση των πινάκων – διαγραμμάτων, που θα 

προκύψει από την εξέταση των τυχόν ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.  

12. Από όσα ανέφερε η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προέκυπτε ότι για να προβεί αυτή σε 

οποιαδήποτε ενέργεια για την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής Θεολόγου, δηλαδή την ανάρτηση 
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των πινάκων – διαγραμμάτων για την υποβολή των ενστάσεων, έπρεπε να προηγηθεί η λύση της 

σύμβασης της Μελέτης, γιαυτό παρακαλούσε την Οικονομική Επιτροπή για τη συναινετική λύση της 

σύμβασης, με τον όρο να επικαιροποιηθεί και να αποζημιωθεί ο 4
ος

 λογαριασμός της μελέτης, όπως 

ζητούσε ο Δημήτριος Παρασός με το με αριθμό πρωτ. 1065/16-5-2014 έγγραφό του. Το έγγραφο αυτό 

η Οικονομική Επιτροπή το διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου με το με αριθμό πρωτ. 

2/106323/29-9-2014 έγγραφό της για σχετική γνωμοδότηση. 

13. Από το παραπάνω έγγραφο προκύπτει ότι ο Δημήτριος Παρασός υπέβαλε νόμιμα στις 27-10-

2005 τον 4
ο
 λογαριασμό της παραπάνω μελέτης, ποσού 54.759,04 ευρώ, μετά του ΦΠΑ, του οποίου 

ήταν δικαιούχος σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, ο οποίος λογαριασμός και εγκρίθηκε νόμιμα. 

Προκύπτει επίσης ότι οι εργασίες που πιστοποιούνταν με τον 4
ο
 λογαριασμό παραδόθηκαν στη Δνση 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ελέγχθηκαν, οπότε δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πιστοποιημένη 

δαπάνη από την τότε επιβλέπουσα Υπηρεσία, τα πρωτότυπα όμως παραστατικά απωλέσθηκαν από 

τον πρώην Δήμο Πεταλούδων, ενώ υπάρχει αλληλογραφία που αποδεικνύει την έκδοσή τους. Ότι με 

το με αριθμό πρωτ. 1065/16-5-2014 έγγραφό του ο Δημήτριος Παρασός συναινεί στη λύση της 

παραπάνω από 1-1-1996 σύμβασης με τον όρο να επανυποβληθεί (λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ) 

και να εξοφληθεί ο 4
ος

 λογαριασμός, συνολικού ποσού 56.212,82 ευρώ. Ότι η μονομερής λύση της 

σύμβασης από το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 716/1977 και το άρθρο 14 του 

ΠΔ 194/1979, προϋποθέτει την αποζημίωση του αναδόχου για το τμήμα της σύμβασης που δεν έχει 

εκτελεστεί κατά το ποσοστό 30%, που καθορίζεται στο ποσό των 8.790,57 ευρώ, το οποίο σημειωτέον 

με το με αριθμό πρωτ. 1612/5-7-2018 έγγραφό της προς τη Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 

φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτω, η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού επανακαθόρισε στο 

ποσό των 9.396,82 ευρώ. 

14. Μετά την έγκριση του παραπάνω 4
ου

 λογαριασμού ο Δημήτριος Παρασός εξέδωσε και υπέβαλε 

στον πρώην Δήμο Πεταλούδων τη με αριθμό 79/11-3-2008 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ποσού 

54.759,04 ευρώ, προφανώς γιατί του ζητήθηκε για την πληρωμής του, για την εξόφληση δε της 

απόδειξης αυτής ο Δημήτριος Παρασός κατέβαλε στη Δ.Ο.Υ. Ρόδου το ποσό των 1.938,37 ευρώ ως 

προκαταβολή φόρου για την αμοιβή του, για το οποίο εκδόθηκε το με αριθμό 14776/24-3-2008 

διπλότυπο είσπραξης, και το ποσό των 969,19 ευρώ για λογαριασμό του ΤΕΕ, για το οποίο εκδόθηκε 

το με αριθμό 8587/24-3-2008 διπλότυπο είσπραξης, ως επίσης κατέβαλε στο ΤΕΕ το ποσό των 

1.453,75 ευρώ για λογαριασμό του ΤΣΕΜΕΔΕ, για το οποίο εκδόθηκε η από 26-3-2008 απόδειξη 

είσπραξης της Τράπεζας της Ελλάδας. Υπέβαλε επίσης τη με αριθμό πρωτ. 30308603/25-3-2008 

φορολογική ενημερότητα και τη με αριθμό πρωτ. 461/24-3-2008 ασφαλιστική ενημερότητα. Όλα τα 

παραπάνω είναι συνημμένα στο παραπάνω με αριθμό πρωτ. 1616/12-8-2014 έγγραφο της Δνσης 

Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου.   

15. Παρά όμως τα παραπάνω ο πρώην Δήμος Πεταλούδων δεν κατέβαλε στο Δημήτριο Παρασό το 

παραπάνω ποσό των 54.759,04 ευρώ σε εξόφληση της με αριθμό 79/11-3-2008 απόδειξής του 

παροχής υπηρεσιών, ούτε και ο Δήμος Ρόδου, προφανώς λόγω οικονομικών δυσχερειών, γιαυτό αυτός 

υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την από 1-10-2013 αίτησή του, που πήρε αριθμό πρωτ. 1568/1-10-20134, 

με την οποία μεταξύ των άλλων ζητούσε να εξοφληθεί η παραπάνω απόδειξη παροχής υπηρεσιών, 

λόγω δε του ότι δεν εξοφλήθηκε τελικά αυτή αναγκάστηκε να προβεί στην έκδοση της παραπάνω 

διαταγής πληρωμής. 

16. Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με το Δημήτριο 

Παρασό καταβάλλοντας σαυτόν μόνο το ποσό των 54.759,04 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων 

υπερημερίας, δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, ενόψει και του ότι αυτός δεν επιδίωξε 

δικαστικώς την εξόφληση του παραπάνω λογαριασμού επί τόσα χρόνια από την υποβολή της 

παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε 

προθεσμία τριών μηνών από την επικύρωση του πρακτικού εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά το 

άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και να λυθεί συναινετικά η παραπάνω σύμβαση χωρίς την καταβολή σαυτόν 

οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης ή αμοιβής από οποιαδήποτε αιτία από τη σύμβαση, παραιτούμενος 

αυτός από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης από τη σύμβαση.    

17. Την παραπάνω πρόταση υποβάλω λαμβάνοντας υπόψη και του ότι: α) ο Δημήτριος Παρασός 

δικαιούταν να εισπράξει το παραπάνω ποσό των 54.759,04 ευρώ από την υποβολή στον πρώην Δήμο 

Πεταλούδων της παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών αλλά και της φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού χωρίς την υποβολή της φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας δεν μπορεί να πληρωθεί κανένας λογαριασμός από σύμβαση μελέτης (βλ. αποφάσεις 

534 και 287/2018 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά) και του ότι υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου την παραπάνω 

από 1-10-2013 αίτησή του για καταβολή του παραπάνω ποσού, οπότε υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση 
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αν έχει παραγραφεί η απαίτησή του, αφού η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε και επιδόθηκε 

μέσα στο 2017, β) με την παραπάνω διαταγή πληρωμής ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται να καταβάλει 

στο Δημήτριο Παρασό το ποσό των 54.759,04 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τις 28-12-2005 μέχρι την 

εξόφληση, οι οποίοι μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των 41.163,80 ευρώ υπολογισμένοι με 

επιτόκιο 6%, γ) σε περίπτωση μονομερούς λύσης από μέρους του Δήμου Ρόδου της παραπάνω 

σύμβασης για να ολοκληρωθεί η Πράξη Εφαρμογής, την οποία λύση ζητά η Δνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να καταβάλει στο Δημήτριο Παρασό το ποσό των 9.396,82 

ευρώ ως αποζημίωση και δ) και αν από τα πολιτικά δικαστήρια κριθεί τελικά, μετά την άσκηση από 

το Δήμο Ρόδου της παραπάνω ανακοπής, ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου δεν είχε δικαιοδοσία 

για την έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, ο Δημήτριος Παρασός μπορεί να ασκήσει σχετική 

αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά για την καταβολή του παραπάνω ποσού με το 

νόμιμο τόκο από τις 28-5-2005 μέχρι την εξόφληση ή να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής από 

το Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με το ίδιο αίτημα. 

18. Η πρόταση αυτή είναι προφανώς προς όφελος του Δήμου Ρόδου, καθόσον θα καταβάλει στο 

Δημήτριο Παρασό μόνο την αμοιβή του που εξάλλου την δικαιούταν σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, 

αλλά και θα λυθεί συναινετικά χωρίς την καταβολή αποζημίωσης η παραπάνω σύμβαση για να 

ολοκληρωθεί έτσι η Πράξη Εφαρμογής, διαφορετικά θα υποχρεωθεί ο Δήμος Ρόδου να προβεί στη 

μονομερή λύση της σύμβασης με όλες τις σε βάρος του συνέπειες.» 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Το άρθρο 6 του Ν.4071/2012, 

 Τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 2/42422/10-07-2018      

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Παραπέμπει με θετική εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, λόγω ποσού (άρθρο 

72 παρ. 1 εδαφ. ιδ' του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012) 

για τη λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να συμβιβαστεί με το Δημήτρη Παρασό του 

Παράσχου, τη σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ. 

Δημητρίου Σαλαμαστράκη, με αριθμό πρωτ. 2/42422/10.07.2018, καταβάλλοντας σ’αυτόν μόνο το 

ποσό των 54.759,04 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων υπερημερίας, δικαστικών εξόδων και 

δικηγορικών αμοιβών, ενόψει και του ότι αυτός δεν επιδίωξε δικαστικώς την εξόφληση του παραπάνω 

λογαριασμού επί τόσα χρόνια από την υποβολή της παραπάνω απόδειξης παροχής υπηρεσιών και της 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε προθεσμία τριών μηνών από την επικύρωση του 

πρακτικού εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατά το άρθρο 214Α Κ.Πολ.Δ. και να λυθεί συναινετικά 

η αναφερόμενη στην εισήγηση Σύμβαση για τη Μελέτη «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης 

οικισμού Θεολόγου Ρόδου» χωρίς την καταβολή στο Δημήτριο Παρασό του Παράσχου οποιουδήποτε 

ποσού αποζημίωσης ή αμοιβής από οποιαδήποτε αιτία από τη σύμβαση, παραιτούμενος αυτός από 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση οποιασδήποτε φύσης από τη σύμβαση. Να εξουσιοδοτηθεί ο νομικός 

σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου 

Ρόδου με το Δημήτριο Παρασό του Παράσχου το πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς του 

άρθρου 214Α Κ.Πολ.Δ. και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την επικύρωσή του από το 

Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.     

 

 

ΘΕΜΑ 8ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  374/ 2018 (ΑΔΑ: 68ΕΜΩ1Ρ-ΡΞΞ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41150/4-7-2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41150/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΕΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΑΤΣΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΙΑΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ   » προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΕΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΑΤΣΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΙΑΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41150/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ»  με προϋπολογισμό  400.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΕΤΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΑΤΣΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΙΑΟΥΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΙΑΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο                                                                       Aπόφ. Αρ.  375/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΤΠΒΩ1Ρ-ΠΕ5) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Νότιας Ρόδου»   προϋπολογισμού 154.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41154/4-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41154/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

154.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση 

στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων,  με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  154.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

  ΚΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41154/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 
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 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  154.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

  ΚΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  376/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΑΤΥΩ1Ρ-ΤΜ8) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχανιάς» προϋπολογισμού 91.934,79ευρώ με Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41157/4-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41157/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  91.934,79 

ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   
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Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων  , με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΡΕΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

ΑΝΔΡΕΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

ΑΡΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού  91.934,79 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΡΕΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΡΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

   Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41157/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

http://mimed.ggde.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. 

ΛΑΧΑΝΙΑΣ», με προϋπολογισμό  91.934,79 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

                   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

     ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

     ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

     ΡΕΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΝΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΡΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  377/ 2018 (ΑΔΑ: 73ΦΦΩ1Ρ-Ω87) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της Ρόδου»  

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41162/4-7-2018)  

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41162/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ Τ.Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΣΑΜΠΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ Τ.Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΑΜΠΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41162/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  150.000,00 

ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΟΙΠΟΙ Τ.Ε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΑΜΠΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  378/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΩΡ1Ω1Ρ-ΖΨ9) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ 

με Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41165/4-7-2018) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41165/4-7-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  

400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση 

στις 29-6-2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΙΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                  

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΙΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλεξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41165/4-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010, 

 Το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου»    

προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

 Τακτικά μέλη: 

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                  

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΡΙΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  379/ 2018 (ΑΔΑ: Ω4ΜΖΩ1Ρ-Δ0Ψ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41139/4-7-2018) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41139/4-7-2018 ως εξής: 

ΘΕΜΑ :Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» προϋπολογισμού  300.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

ΡΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ .Ε. 

ΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  » προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                    

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΡΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΠ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλεξανδρου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψην: 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41139/4-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010, 

 Το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, 
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Εγκρίνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου ««Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.                    

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΡΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΟΥΚΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  380/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΨΤΣΩ1Ρ-Σ23) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Ασφαλτοστρώσεις οδών σε δημοτικές ενότητες εκτός πόλεως Ρόδου» προϋπολογισμού 

350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41145/4-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41145/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 
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ΚΟΥΠΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ   ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ     ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού  350.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη:              

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΠΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41145/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  350.000,00 ευρώ 

με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη:              

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΥΠΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΑΣΩΝΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 
 

ΘΕΜΑ 15ο                                                                Aπόφ. Αρ.  381/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ9Ω1Ρ-1Σ7) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Λινδίων και Δ.Ε. Ν. Ρόδου»  προϋπολογισμού 300.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41152/4-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41152/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 
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ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

   ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ     ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

  ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

  ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού  300.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41152/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε.ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  300.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  382/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦΩΩ1Ρ-ΒΣΣ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Συντήρηση δημοτικών κτιρίων δημοτικής ενότητας Ρόδου»   προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ 

με Φ.Π.Α.  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41161/4-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41161/04.07.2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων  , με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 
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ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ 

με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

                   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41161/04-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 29/6/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  300.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως  

Τακτικά μέλη: 

                   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΚΟΥΜΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΚΑΠΕΤΑΝΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  383/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΤΘ6Ω1Ρ-ΣΨΑ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 400.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/41163/4-7-2018) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/41163/4-7-2018 ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο:                                       

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

προϋπολογισμού  400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση 

στις 29-  6 -2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων  , με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη) είναι: 
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ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ   » προϋπολογισμού  400.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.      (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλεξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψην: 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/41163/4-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010, 

 Το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά 

μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση δρόμων προς παραλία 

στεγνών Δ.Κ. Αρχαγγέλου» προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.      (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΙΑΓΚΟΥΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  384/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΕΟ9Ω1Ρ-ΖΓΤ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης για 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Eισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αριθμ.πρωτ.: 2/41917/6-7-2018) 

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

& Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/41917/6-7-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης με αρ. πρωτ.: 2/41720/5-7-2018 του έργου ως κατωτέρω: 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού .                                         

      Σας διαβιβάζουμε το υπ. αρ. πρωτ. 2/41720/5-7-2018 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας 

Κλήρωσης της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και παρακαλούμε για την συγκρότηση της 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης για 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/τριας Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Στην Ρόδο, στη μεγάλη αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του 

Δήμου Ρόδου, σήμερα 5/7/2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η αρμόδια για τη 

δημόσια κλήρωση επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της υπ’ 

αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και την αρ. πρωτ. 2/41278/4-7-2018 ανακοίνωση περί της 

διενέργειας της κλήρωσης 
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διενήργησε Δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 

συμμετοχή τους στην επιτροπή Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και 

υποστήριξης διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου»,  της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης κι 

Μνημείων. 

Από την δημόσια κλήρωση προέκυψε: 

Τακτικά μέλη 

1) Μάγος Κυριάκος  ,ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2) Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3) Λουκά Σεβαστή, ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών  

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Κιαουρτζής Εμμανουήλ,  ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  

2) Βλαχίδης Κωνσταντίνος,   ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3) Θεοχαρίδου Βασιλική, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. (τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διενέργειας της κλήρωσης) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/41917/6-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72, παράγραφος 1, εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010, 

 Το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα άρθρα 221 παρ.8α,η και 11ε και 376 παρ.10 του Ν.4412/2016, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και ορίζει, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της 

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1) Μάγος Κυριάκος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

2) Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  

3) Λουκά Σεβαστή, ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών  

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1) Κιαουρτζής Εμμανουήλ,  ΤΕ Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  

2) Βλαχίδης Κωνσταντίνος,   ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3) Θεοχαρίδου Βασιλική, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

Τα παραπάνω αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισμού το οποιοδήποτε 

τακτικό μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ως 

Πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. (τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος). 

 

 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας                                       Aπόφ. Αρ.  385/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΓΨΜΩ1Ρ-ΩΒΞ) 

Έγκριση  ή μη παραίτησης από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΑΔΠ 1463/2018 διαταγής 

πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος 

Παπαναγιώτου, Εφέτη, που αφορά την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT 

Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/42637/11-7-2018) 

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

Υπηρεσίας  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/42637/11-7-2018, ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό ΑΔΠ 1463/2018 διαταγής πληρωμής 

του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος Παπαναγιώτου, Εφέτη, που 

αφορά την κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.».  

1. Η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο, οδός Δενδρινού αρ. 54, και με ΑΦΜ 997088121, άσκησε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου την από 7-2-2018 και με αριθμό κατάθεσης 143/28-3-2018 αίτησή της , που 

απευθυνόταν στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, πους σας επισυνάπτω, με την οποία 

ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό των 94.373,92 ευρώ με βάση τη με αριθμό πρωτ. 

2/43.008/7-6-2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανάμεσα σαυτήν και το Δήμο Ρόδου, «Αποκομιδή – 

μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ σάρωση … χορτοκοπή – κλαδοκοπή … αποκομιδή και διαχείριση 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», για το οποίο ποσό εξέδωσε το με αριθμό 

1/29-12-2017 τιμολόγιο παραοχής υπηρεσιών.  

2. Με βάση την παραπάνω αίτηση εκδόθηκε η με αριθμό ΑΔΠ 1463/2018 διαταγή πληρωμής 

88/2018 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος 

Παπαναγιώτου, Εφέτη, που σας επισυνάπτω, με την οποία διατάσσει το Δήμο Ρόδου να καταβάλει 

στην παραπάνω κοινοπραξία το ποσό των 94.373,92 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 29-1-

2018 μέχρι πλήρους εξόφλησης, ως επίσης και τα δικαστικά έξοδα που είναι 1.000,00 ευρώ ως τέλος 

δικαστικού ενσήμου, 291,40 ευρώ το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων και 43.40 

ευρώ για την επίδοση της αίτησης. 

3. Η Δνση Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου με το με αριθμό πρωτ. 2/42464/10-7-2018 έγγραφό της 

προς τη Νομική Υπηρεσία βεβαιώνει ότι οι υπηρεσίες, για τις οποίες εκδόθηκε το παραπάνω 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της παραππάνω κοινοπραξίας, εκτελέστηκαν όπως προβλέπονται στους 

όρους της σύμβασης και παραλήφθηκαν από την Δνση Καθαριότητας, το ότι δε το τιμολόγιο αυτό δεν 

πληρώθηκε οφείλεται σε καθαρά τυπικού λόγους, ήτοι στη λήξη του οικονομικού έτους 2017 κατά το 

χρόνο υποβολής του.    

4. Ενόψει όλων των παραπάνω εισηγούμαι να λάβει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή να μην 

ασκηθεί ανακοπή από το Δήμο Ρόδου εναντίον της παραπάνω κοινοπραξίας 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, καταβάλλοντας στην παραπάνω κοινοπραξία μόνο το ποσό του κεφαλαίου, 

χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων και δικαστικής δαπάνης γενικά, πράγμα που 

προφορικά δέχτηκε, καθόσον οι πιθανότητες ευδοκίμησης της ανακοπής είναι ελάχιστες, αλλά και αν 

τυχόν γίνει δεκτή η εταιρεία μπορεί να επανέλθει με αγωγή, οπότε ο Δήμος Ρόδου θα επιβαρυνθεί με 

περαιτέρω έξοδα. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/42637/11-7-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010, 
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 Την με αρ. 366/2018 (Α.Δ.Α: 6ΘΙΜΩ1Ρ-3ΥΓ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου ανακοπή κατά της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ENACT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και της με αριθμό ΔΔΠ 1463/2018 διαταγής πληρωμής 

του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Γεώργιος Παπαναγιώτου, Εφέτη, να 

καταβάλει όμως ο Δήμος Ρόδου στην κοινοπραξία μόνο το ποσό του κεφαλαίου, ήτοι μόνο το ποσό 

των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 

(94.373,92), χωρίς την καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων και δικαστικής δαπάνης γενικά.  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας                                    Aπόφ. Αρ.  386/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΤΠΖΩ1Ρ-Ρ1Γ) 

Τροποποίηση  της με αριθμό 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, που αφορά συμβιβασμό και με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευσταθίου. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/42638/11-7-2018) 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 

και ώρα  11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

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

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

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

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

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/41993 /6-7-2018, 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 επτά  

(7) μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: τους κ.κ.: 1. Κορωναίο Ιωάννη, 2. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ, 3. Παρασκευά Δημήτριο, 

4. Σταυρή Μιχαήλ, 5. Δράκο Στέφανο, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ, 7. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μανωλάκη Αλέξανδρο (δικ/νος), 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς, των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής 

Δήμου Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής, του Προϊσταμένου Λογιστηρίου 

Δήμου Ρόδου κ. Καράμπη Ηλία και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου, 

 

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με 

αριθμ.πρωτ. 2/42638/11-7-2018 η οποία έχει ως εξής :   
«ΘΕΜΑ: Διόρθωση της με αριθμό 473/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 

που αφορά συμβιβασμό και με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευσταθίου.  

Με τη με αριθμό 473/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 7ΖΚ5Ω1Ρ-610) 

αποφασίστηκε: «Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα 

αιτούντες καταβάλλοντας σε αυτούς αποζημίωσης όπως στον παρακάτω πίνακα, χωρίς την καταβολή 

δικαστικών εξόδων και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου τους και με τον όρο ότι θα καταβάλει 

σε αυτούς το Πράσινο Ταμείο το ποσό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:    
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α/α  

Δικαιούχος 
 

 

 

Ιδιοκτησία 
 

 

Αποζημίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

 

Από το Πράσινο 

Ταμείο 
Από το Δήμο 

1 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέττου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

Κ.Μ. 513 γαιών 

Σορωνής 

53,41 Χ 45 = 

2.403,45 € 

112,79 Χ 45 = 

5.075,55 € 
7.479,00 € 

2 

Τσαμπίκα συζ. Κων/νου 

Διακοοταυριανού το γένος 

Αποστόλου Τομάζου 

Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 

352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,94 Χ 58 = 

6.028,52 € 
26.465,40 € 

3 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέτου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

.. Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 

352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,93 Χ 58 = 

6.027,94 € 
26.464,82 € 

4 

Αικατερίνη Μπιλιά του 

Ευσταθίου συζ. Κυριάκου 

Παπαοτεργή 

Κ.Μ/671 γαιών 

Σορωνής 

352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,93 Χ 58 = 

6.027,94 € 
26.464,82 € 

5 

Ειρήνη συζ. Αντωνίου 

Σαββάκη το γένος Λάμπρου 

Τομάζου 

Κ.Μ. 789 γαιών 

Σορωνής 

51,9 Χ 55 = 

2.854,50 € 
0,00 2.854,50 € 

6 
Ελευθέριος Παπαστεργής του 

Στέργου 

Κ.Μ. 996 γαιών 

Σορωνής 

576,42 Χ 45 = 

25.938,90 € 

26,88 Χ 45 -

1.209,60 € 
27.148,50 € 

Όπως αναφέρεται στην παραπάνω απόφαση μέρος της οφειλόμενης μετά το συμβιβασμό 

αποζημίωσης επρόκειτο να καταβληθεί από το Πράσινο Ταμείο, όμως αυτό για την καταβολή από 

μέρους του της οφειλόμενης αποζημίωσης απαιτούσε τη συνολική κίνηση διαδικασίας από τους 

ιδιοκτήτες όλων των ακινήτων που εντάσσονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, με αποτέλεσμα να 

μην είναι εφικτή η καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης στους μεμονωμένους ιδιοκτήτες που 

έχουν κινήσει τη σχετική διαδικασία, εφόσον δεν έχουν κινήσει τη διαδικασία και οι άλλοι ιδιοκτήτες 

του ίδιου οικοδομικού τετραγώνου, για το λόγο αυτό κανένας μέχρι σήμερα, ούτε και η Αικατερίνη 

Μπιλιά του Ευθυμίου συζ. Κυριάκου Παπαστεργή, δεν έχει αποζημιωθεί από το Πράσινο Ταμείο, αν 

και έχουν περάσει τριάμισι χρόνια από το συμβιβασμό.  

Μετά από αυτό, λόγω του ότι ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης θα καταβληθεί τελικά από το Δήμο 

Ρόδου θα πρέπει να τροποποιηθεί η παραπάνω με αριθμό 473/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευθυμίου συζ. Κυριάκου Παπαστεργή ως εξής: 

«Α. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα αιτούντες 

καταβάλλοντας σε αυτούς αποζημίωση όπως στον παρακάτω πίνακα, χωρίς την καταβολή δικαστικών 

εξόδων και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου τους και με τον όρο ότι θα καταβάλει σε αυτούς 

το Πράσινο Ταμείο το ποσό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:      

 

α/α  

Δικαιούχος 

 

 

 

Ιδιοκτησία 

 

 

Αποζημίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

Από το Πράσινο 

Ταμείο 
Από το Δήμο 

1 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέττου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

Κ.Μ. 513 γαιών 

Σορωνής 
53,41 Χ 45 = 

2.403,45 € 

112,79 Χ 45 = 

5.075,55 € 7.479,00 € 
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2 

Τσαμπίκα συζ. Κων/νου 

Διακοοταυριανού το γένος 

Αποστόλου Τομάζου 

Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,94 Χ 58 = 

6.028,52 € 26.465,40 € 

3 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέτου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

.. Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,93 Χ 58 = 

6.027,94 € 26.464,82 € 

4 

Ειρήνη συζ. Αντωνίου 

Σαββάκη το γένος Λάμπρου 

Τομάζου 

Κ.Μ. 789 γαιών 

Σορωνής 
51,9 Χ 55 = 

2.854,50 € 0,00 2.854,50 € 

5 
Ελευθέριος Παπαστεργής του 

Στέργου 

Κ.Μ. 996 γαιών 

Σορωνής 

576,42 Χ 45 = 

25.938,90 € 

26,88 Χ 45 -

1.209,60 € 
27.148,50 € 

Β. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευθυμίου συζ. Κυριάκου 

Παπαστεργή καταβάλλοντας σε αυτήν ως αποζημίωση το ποσό των 26.464,82 ευρώ (352,36 τ.μ. + 

103,93 τ.μ. = 456,29 τ.μ. Χ 58 ευρώ ανά τ.μ.), χωρίς την καταβολή δικαστικών εξόδων και την αμοιβή 

της πληρεξουσίας δικηγόρου τους 

Ότι ποσό έχει τυχόν καταβληθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο Ρόδου στην Αικατερίνη Μπιλιά του Ευθυμίου 

συζ. Κυριάκου Παπαστεργή θα αφαιρεθεί από το παραπάνω ποσό»   

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου του δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την απόφαση 366/2018 (6ΘΙΜΩ1Ρ-3ΥΓ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: « Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης». 

 Την εισήγηση – γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημ. με 

αριθμ.πρωτ. 2/42638/10-7-2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τροποποιεί την απόφαση 473/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ως εξής: 

Α. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τους αναφερόμενους στον παρακάτω πίνακα αιτούντες 

καταβάλλοντας σε αυτούς αποζημίωση όπως στον παρακάτω πίνακα, χωρίς την καταβολή δικαστικών 

εξόδων και την αμοιβή της πληρεξουσίας δικηγόρου τους και με τον όρο ότι θα καταβάλει σε αυτούς 

το Πράσινο Ταμείο το ποσό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:      

α/α  

Δικαιούχος 

 

 

 

Ιδιοκτησία 

 

 

Αποζημίωση  

ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 

Από το Πράσινο 

Ταμείο 
Από το Δήμο 

1 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέττου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

Κ.Μ. 513 γαιών 

Σορωνής 
53,41 Χ 45 = 

2.403,45 € 

112,79 Χ 45 = 

5.075,55 € 7.479,00 € 

2 

Τσαμπίκα συζ. Κων/νου 

Διακοοταυριανού το γένος 

Αποστόλου Τομάζου 

Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,94 Χ 58 = 

6.028,52 € 26.465,40 € 
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3 

Φλώρα συζ. Γεωργίου 

Ρουσέτου το γένος 

Εμμανουήλ Καλλιουδάκη 

.. Κ.Μ. 671 γαιών 

Σορωνής 352,36 Χ 58 = 

20.436,88 € 

103,93 Χ 58 = 

6.027,94 € 26.464,82 € 

4 

Ειρήνη συζ. Αντωνίου 

Σαββάκη το γένος Λάμπρου 

Τομάζου 

Κ.Μ. 789 γαιών 

Σορωνής 
51,9 Χ 55 = 

2.854,50 € 0,00 2.854,50 € 

5 
Ελευθέριος Παπαστεργής του 

Στέργου 

Κ.Μ. 996 γαιών 

Σορωνής 

576,42 Χ 45 = 

25.938,90 € 

26,88 Χ 45 -

1.209,60 € 
27.148,50 € 

Β. Να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με την Αικατερίνη Μπιλιά του Ευθυμίου συζ. Κυριάκου 

Παπαστεργή καταβάλλοντας σε αυτήν ως αποζημίωση το ποσό των 26.464,82 ευρώ (352,36 τ.μ. + 

103,93 τ.μ. = 456,29 τ.μ. Χ 58 ευρώ ανά τ.μ.), χωρίς την καταβολή δικαστικών εξόδων και την αμοιβή 

της πληρεξουσίας δικηγόρου τους 

Ότι ποσό έχει τυχόν καταβληθεί μέχρι σήμερα από το Δήμο Ρόδου στην Αικατερίνη Μπιλιά του 

Ευθυμίου συζ. Κυριάκου Παπαστεργή θα αφαιρεθεί από το παραπάνω ποσό 

Να εξουσιοδοτηθεί ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης να 

υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τη σύμβαση του συμβιβασμού με την Αικατερίνη 

Μπιλιά του Ευθυμίου σύζυγο Κυριάκου Παπαστεργή»   

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας        

     

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

Μουτάφης Δήμος-Μιχαήλ  

                                                                                          Παρασκευάς Δημήτριος 

                                                                                          Σταυρής Μιχαήλ 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Δράκος Στέφανος 
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
v Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
vi Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 
1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
viii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
ix Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

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

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xiv 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).  
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
xviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 
ν. 3863/2010 . 
xix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
xx 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. 
xxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxii 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.  
 

 

 
 
 
 

 


