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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: 27/ 30-7-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Δευτέρα 30 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/ 46603/26-7-2018, 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 πέντε  (5) μέλη και 

ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ. 1. Μουτάφη Δήμο-Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 3. Καραγιάννη 

Μαρία (δικ/νη), 4. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  5. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 6. Δράκο 

Στέφανο (δικ/νος),  

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

Τριανταφυλλιάς, των υπαλλήλων του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Ρόδου κ. Παπαγεωργίου Μαρίας και Καρτάνου Παρασκευής, του Προϊσταμένου Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρο και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. 

Σαλαμαστράκη Δημητρίου, 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ.  387/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΡΝΩ1Ρ-ΖΧ9) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη (4) τεσσάρων κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο 

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

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

μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να 

λάβουν τις σχετικές αποφάσεις:   

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής και οικονομικών προσφορών) για ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019» προϋπολογισμού 60.000,00 € 

ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να 

οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου να βρίσκονται σε ετοιμότητα της τρέχουσας τουριστικής 

Περιόδου και να εξυπηρετούν τις ανάγκες του Δήμου. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46927/30-7-2018) 

2. Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.», που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου και αφορά τη με αριθμό 1745/2013 διαταγή πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Δροσούλας Γεροστάθου. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί υπάρχουν προθεσμίες και πρέπει να 

διεκπεραιωθούν. 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46826/27-7-2018) 

3. Έγκριση άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον γιατί υπάρχουν προθεσμίες και πρέπει να διεκπεραιωθούν. 

(Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46827/27-7-2018) 

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον για τον καλλωπισμό της 

πόλης λόγω της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/46978./30-7-2018) 

 

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 τεσσάρων  (4) κατεπειγόντων θεμάτων στην 27η  τακτική συνεδρίαση 

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

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

τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

1. Έγκριση πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής και οικονομικών προσφορών) για ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019» προϋπολογισμού 60.000,00 € 

ενδεικτικά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

2. Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.», που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου και αφορά τη με αριθμό 1745/2013 διαταγή πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου 

Δροσούλας Γεροστάθου.  
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3. Έγκριση άσκησης πρόσθετων λόγων ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου.  

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

 

 

 
ΘΕΜΑ 1ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  388/ 2018 (ΑΔΑ: 677ΝΩ1Ρ-Ρ0Σ) 

Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 

Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2018.  

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ. 2/44388/16-7-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/44388/16-7-2018 ως εξής: 

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

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των παρ. 9 του άρθρου 266 και 10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 39 και 40 του ν. 4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή εκάστου 

δήμου/περιφέρειας, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από 

εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών Π.Ο.Υ.  υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο 

έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του 

οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. 

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

 η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών,  

 καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  

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

(30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 

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

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

ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα 

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

αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό 

της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της 

και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. 

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

αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας 

προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο 

προηγούμενο εδάφιο. 

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

συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου 

και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), 

γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην 

οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου.  

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

θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ2007/09.09.2011 

τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται  τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που 

υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου 

οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου.  
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 Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται 

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

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αφού έλαβε  υπόψη της, 

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

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

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

οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων 

και Περιφερειών» 

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

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

ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ), απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

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

του δήμου μας για το  Β ‘ Τρίμηνο έτους 2018. 

 

1. Διαβιβάζει στην οικονομική επιτροπή τους κάτωθι πίνακες : 

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

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

Πίνακας3: Στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου του έτους 2018. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

% 

 
% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 

 

Προϋπ/σμός 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

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

0 Τακτικά Έσοδα  60.160.779,57  26.845.558,54  26.457.506,04  44,62  43,98  98,55 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  1.077.900,00  692.881,33  355.260,07  64,28  32,96  51,27 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  300.000,00  231.914,72  231.914,72  77,30  77,30  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.397.471,29  8.059.895,87  8.058.538,99  43,81  43,80  99,98 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.075.755,58  2.125.878,91  2.120.875,00  30,04  29,97  99,76 

05 Φόροι και εισφορές  482.100,00  269.089,85  225.019,40  55,82  46,67  83,62 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  32.360.052,70  15.293.736,36  15.293.736,36  47,26  47,26  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  467.500,00  172.161,50  172.161,50  36,83  36,83  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  24.059.962,01  7.093.952,15  7.040.623,26  29,48  29,26  99,25 

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

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.239.715,32  2.883.514,10  2.883.514,10  68,01  68,01  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  16.649.746,69  1.631.469,40  1.631.469,40  9,80  9,80  100,00 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.498.000,00  709.753,07  656.424,18  47,38  43,82  92,49 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.669.500,00  1.869.215,58  1.869.215,58  111,96  111,96  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.042.871,17  2.901.480,19  497.264,41  278,22  47,68  17,14 

21 Τακτικά έσοδα  766.871,17  1.293.384,25  427.559,79  168,66  55,75  33,06 

22 Έκτακτα έσοδα  276.000,00  1.608.095,94  69.704,62  582,64  25,26  4,33 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  59.839.128,01  57.619.324,58  1.352.064,48  96,29  2,26  2,35 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  59.839.128,01  57.619.324,58  1.352.064,48  96,29  2,26  2,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.628.883,81  5.715.400,10  5.713.092,01  39,07  39,05  99,96 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.549.800,00  5.696.585,61  5.696.585,61  39,15  39,15  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  79.083,81  18.814,49  16.506,40  23,79  20,87  87,73 

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

 140.044.282,05  80.929.116,69  199.600.191,06 Σύνολα εσόδων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

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

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

6 Έξοδα  87.487.316,66  76.240.663,91  31.352.338,49  30.614.292,19  28.881.950,49  87,14  35,84  33,01  92,12 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.956.139,90  27.228.777,11  13.295.845,05  13.260.886,83  12.678.924,13  97,40  47,56  45,35  95,36 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.602.566,74  1.318.579,65  317.049,74  294.601,58  294.191,56  82,28  19,78  18,36  92,79 

62 Παροχές τρίτων  20.828.904,03  19.165.362,48  6.043.606,18  5.856.614,99  5.620.268,99  92,01  29,02  26,98  93,00 

63 Φόροι - τέλη  2.904.500,00  2.859.500,00  5.905,22  5.155,22  3.769,42  98,45  0,20  0,13  63,83 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  6.755.388,46  1.561.089,22  188.427,97  154.754,17  115.911,35  23,11  2,79  1,72  61,51 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.348.600,00  4.345.600,00  2.132.605,16  1.956.790,98  1.665.675,26  99,93  49,04  38,30  78,11 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.952.118,49  3.399.707,25  1.027.368,74  860.697,43  701.533,70  86,02  26,00  17,75  68,28 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.584.099,04  16.058.264,86  8.335.824,62  8.219.085,18  7.795.970,27  86,41  44,85  41,95  93,52 

68 Λοιπά Έξοδα  555.000,00  303.783,34  5.705,81  5.705,81  5.705,81  54,74  1,03  1,03  100,00 

7 Επενδύσεις  31.374.024,46  16.537.165,84  2.218.241,47  1.764.642,55  1.548.008,29  52,71  7,07  4,93  69,79 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.653.690,70  1.244.237,02  235.880,67  220.454,67  131.687,32  46,89  8,89  4,96  55,83 

73 Έργα  26.525.527,17  14.450.706,36  1.279.457,71  1.231.344,70  1.159.469,91  54,48  4,82  4,37  90,62 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  2.064.334,59  711.750,46  572.431,43  182.371,52  126.379,40  34,48  27,73  6,12  22,08 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  130.471,66  130.471,66  130.471,66  100,00  100,00  100,00  100,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  80.137.614,23  22.449.944,73  13.431.197,51  9.465.819,20  9.192.431,87  28,01  16,76  11,47  68,44 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  4.110.653,99  4.067.670,81  3.974.136,66  1.251.033,33  1.050.647,28  98,95  96,68  25,56  26,44 

82 Αποδόσεις  14.736.800,00  14.695.800,00  5.781.445,48  5.690.370,68  5.680.160,66  99,72  39,23  38,54  98,25 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  3.761.865,32  3.686.473,92  3.675.615,37  2.524.415,19  2.461.623,93  98,00  97,71  65,44  66,97 

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

9 Αποθεματικό  601.235,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 39.622.390,65  41.844.753,94  47.001.777,47  115.227.774,48  199.600.191,06 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2018 

Προηγούμενο τρίμηνο Τέλος Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  148.280,30  263.303,29  77,57 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  77.978,76  193.001,75  147,51 

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

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  70.301,54  70.301,54  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00 -656.683,15 -798.866,54  21,65 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00 -202,37 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00 -656.683,15 -1.090.828,92  66,11 

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  38.779.504,68  38.779.504,68  38.779.504,68  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.779.504,68  38.779.504,68  38.779.504,68  0,00 

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

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -401.803,58 -1.417.417,07  252,76 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -425.934,46 -1.057.029,81  148,17 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  0,00  5.323,44 

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

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00  24.130,88 -365.710,70 -1.615,53 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

 

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

κριτήρια από την υποβολή της στοχοθεσίας.  

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

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

που θέσαμε στο τρίμηνο.  

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

συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

 
ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 
Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 

32 

Στόχος 14.743.744,00 1.152.802,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 14.186.673,85 1.352.064,48 

Ποσό απόκλισης από το 

στόχο 
557.070,15 199.262,48 

Ποσοστό  απόκλισης από το 

στόχο 
-3,78% 17,29% 

 

Έλεγχος ομάδας Ι ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Στήλη 1) 

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

έσοδα μας, είχε καθοριστεί στα 14.743.744,00 ευρώ. 

Η είσπραξη των ιδίων εσόδων είναι στα 14.186.673,85 ευρώ, οπότε ο στόχος είναι μειωμένος κατά 

557.070,15 ευρώ. 

Στην περίπτωση αυτή ( ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )παρατηρείται αρνητική απόκλιση της τάξεως του 3,78% 

 

Η απόκλιση είναι μικρότερη του 10% το οποίο είναι το όριο που θέτει ως πλαφόν το Υπουργείο και 

δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

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

έσοδα ΠΟΕ  μας, είχε καθοριστεί στα 1.152.802,00 ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα  1.352.064,48 ευρώ, αυξανόμενος κατά 199.262,48 ευρώ 
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Στην περίπτωση αυτή  (Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32) παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 

17,29%, οι αυξήσεις προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 4483/2017. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των Ιδίων 

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

συγκρίσεις. 

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 και 2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2017 Εισπραχθέντα 2018 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 392.759,11 355.260,07 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 348,45 231.914,72 

03 
Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 
7.991.917,60 8.058.538,99 

04 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 
2.164.537,42 2.120.875,00 

05 Φόροι και εισφορές 180.473,94 225.019,40 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 183.679,19 172.161,50 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 681.853,88 656.424,18 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 58.011,11 1.869.215,58 

21 Τακτικά έσοδα 393.670,65 427.559,79 

22 Έκτακτα έσοδα 9.692,20 69.704,62 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 12.056.943,55 14.186.673,85 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

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

συνολική αύξηση ποσού 2.129.730,30 €  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με σημαντικότερη 

απόκλιση στο κωδικό 16,  όπως αναλύεται παρακάτω: 

  Α) 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 1.811.204,47                            

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

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

δημοπρασίες ΚΥΔ 

 

Κριτήριο 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  Απόκλιση εσόδων  

80.929.116,69   68.070.726,00 12.858.390,69 
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Στόχος 

Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  Απόκλιση Δαπανών  

59.475.469,00   39.622.390,65 19.853.078,35 

  

  
Οφειλές την 

31/12/2017 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  Απόκλιση οφειλών  

6.459.560,40 

 

4.260.524,86 2.199.035,54 

  

 
34.910.504,58 

Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1) Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 12.858.390,69 €.  

2) Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 19.853.078,35 € μικρότερες του στόχου 

3) Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 2.456.404,12 €  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω , υπάρχει θετικό ισοζύγιο για τον Δήμο, ποσού 34.910.504,58 €. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/τριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ.πρωτ. 2/44388/16-7-2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

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

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

κατωτέρω, 

 

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

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

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

του Δήμου Ρόδου.  

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

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

παρούσας απόφασης, ως κατωτέρω: 
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

% 

 
% % Εισπραχθέντα Βεβαιωθέντα 

 

Προϋπ/σμός 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 

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

0 Τακτικά Έσοδα  60.160.779,57  26.845.558,54  26.457.506,04  44,62  43,98  98,55 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία  1.077.900,00  692.881,33  355.260,07  64,28  32,96  51,27 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία  300.000,00  231.914,72  231.914,72  77,30  77,30  100,00 

03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα  18.397.471,29  8.059.895,87  8.058.538,99  43,81  43,80  99,98 

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων  7.075.755,58  2.125.878,91  2.120.875,00  30,04  29,97  99,76 

05 Φόροι και εισφορές  482.100,00  269.089,85  225.019,40  55,82  46,67  83,62 

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις  32.360.052,70  15.293.736,36  15.293.736,36  47,26  47,26  100,00 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα  467.500,00  172.161,50  172.161,50  36,83  36,83  100,00 

1 Έκτακτα Έσοδα  24.059.962,01  7.093.952,15  7.040.623,26  29,48  29,26  99,25 

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

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών  4.239.715,32  2.883.514,10  2.883.514,10  68,01  68,01  100,00 

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες  16.649.746,69  1.631.469,40  1.631.469,40  9,80  9,80  100,00 

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

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα  1.498.000,00  709.753,07  656.424,18  47,38  43,82  92,49 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα  1.669.500,00  1.869.215,58  1.869.215,58  111,96  111,96  100,00 

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών  1.042.871,17  2.901.480,19  497.264,41  278,22  47,68  17,14 

21 Τακτικά έσοδα  766.871,17  1.293.384,25  427.559,79  168,66  55,75  33,06 

22 Έκτακτα έσοδα  276.000,00  1.608.095,94  69.704,62  582,64  25,26  4,33 

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.  59.839.128,01  57.619.324,58  1.352.064,48  96,29  2,26  2,35 

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

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών  59.839.128,01  57.619.324,58  1.352.064,48  96,29  2,26  2,35 

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων  14.628.883,81  5.715.400,10  5.713.092,01  39,07  39,05  99,96 

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων  14.549.800,00  5.696.585,61  5.696.585,61  39,15  39,15  100,00 

42 Επιστροφές χρημάτων  79.083,81  18.814,49  16.506,40  23,79  20,87  87,73 

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

 140.044.282,05  80.929.116,69  199.600.191,06 Σύνολα εσόδων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 - 30/6/2018 

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

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

6 Έξοδα  87.487.316,66  76.240.663,91  31.352.338,49  30.614.292,19  28.881.950,49  87,14  35,84  33,01  92,12 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  27.956.139,90  27.228.777,11  13.295.845,05  13.260.886,83  12.678.924,13  97,40  47,56  45,35  95,36 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  1.602.566,74  1.318.579,65  317.049,74  294.601,58  294.191,56  82,28  19,78  18,36  92,79 

62 Παροχές τρίτων  20.828.904,03  19.165.362,48  6.043.606,18  5.856.614,99  5.620.268,99  92,01  29,02  26,98  93,00 

63 Φόροι - τέλη  2.904.500,00  2.859.500,00  5.905,22  5.155,22  3.769,42  98,45  0,20  0,13  63,83 

64 Λοιπά Γενικά Έξοδα  6.755.388,46  1.561.089,22  188.427,97  154.754,17  115.911,35  23,11  2,79  1,72  61,51 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως  4.348.600,00  4.345.600,00  2.132.605,16  1.956.790,98  1.665.675,26  99,93  49,04  38,30  78,11 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων  3.952.118,49  3.399.707,25  1.027.368,74  860.697,43  701.533,70  86,02  26,00  17,75  68,28 

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους  18.584.099,04  16.058.264,86  8.335.824,62  8.219.085,18  7.795.970,27  86,41  44,85  41,95  93,52 

68 Λοιπά Έξοδα  555.000,00  303.783,34  5.705,81  5.705,81  5.705,81  54,74  1,03  1,03  100,00 

7 Επενδύσεις  31.374.024,46  16.537.165,84  2.218.241,47  1.764.642,55  1.548.008,29  52,71  7,07  4,93  69,79 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  2.653.690,70  1.244.237,02  235.880,67  220.454,67  131.687,32  46,89  8,89  4,96  55,83 

73 Έργα  26.525.527,17  14.450.706,36  1.279.457,71  1.231.344,70  1.159.469,91  54,48  4,82  4,37  90,62 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ  2.064.334,59  711.750,46  572.431,43  182.371,52  126.379,40  34,48  27,73  6,12  22,08 

75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)  130.472,00  130.472,00  130.471,66  130.471,66  130.471,66  100,00  100,00  100,00  100,00 

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις  80.137.614,23  22.449.944,73  13.431.197,51  9.465.819,20  9.192.431,87  28,01  16,76  11,47  68,44 

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  4.110.653,99  4.067.670,81  3.974.136,66  1.251.033,33  1.050.647,28  98,95  96,68  25,56  26,44 

82 Αποδόσεις  14.736.800,00  14.695.800,00  5.781.445,48  5.690.370,68  5.680.160,66  99,72  39,23  38,54  98,25 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  3.761.865,32  3.686.473,92  3.675.615,37  2.524.415,19  2.461.623,93  98,00  97,71  65,44  66,97 

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

9 Αποθεματικό  601.235,71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 39.622.390,65  41.844.753,94  47.001.777,47  115.227.774,48  199.600.191,06 Σύνολα δαπανών 

Σελίδα 2 από 3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

Μεταβολή 

% 

Β' Τρίμηνο 

2018 

Προηγούμενο τρίμηνο Τέλος Προηγούμενου 

Έτους 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)  0,00  148.280,30  263.303,29  77,57 

1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)  0,00  77.978,76  193.001,75  147,51 

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

3. Λοιπές απαιτήσεις (33)  0,00  70.301,54  70.301,54  0,00 

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)  0,00 -656.683,15 -798.866,54  21,65 

1. Ταμείο (38.00)  0,00  0,00 -202,37 

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)  0,00 -656.683,15 -1.090.828,92  66,11 

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)  38.779.504,68  38.779.504,68  38.779.504,68  0,00 

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)  38.779.504,68  38.779.504,68  38.779.504,68  0,00 

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

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)  0,00 -401.803,58 -1.417.417,07  252,76 

1. Προμηθευτές (50)  0,00 -425.934,46 -1.057.029,81  148,17 

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)  0,00  0,00  5.323,44 

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

5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)  0,00  24.130,88 -365.710,70 -1.615,53 

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

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

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

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

Σελίδα 3 από 3 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ  

 

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

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

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

 

1. Στην ομάδα των Ιδίων Εσόδων 

2. Στα ΠΟΕ ΚΑ 32 (ανείσπρακτα παρελθόντων ετών) 

 

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ  

 

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

κριτήρια από την υποβολή της στοχοθεσίας.  

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

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

που θέσαμε στο τρίμηνο.  

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

συνάρτηση με τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται. 

 

Αναλυτικά Κριτήριο 1 και Κριτήριο 2: 

Πίνακας ελέγχου εσόδων σε σχέση με στοχοθεσία 

 
ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 

Στοιχεία 
Γραμμή ΟΠΔ  - Ίδια 

Έσοδα 

Γραμμή ΟΠΔ - Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 

32 

Στόχος 14.743.744,00 1.152.802,00 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού 14.186.673,85 1.352.064,48 

Ποσό απόκλισης από το 

στόχο 
557.070,15 199.262,48 

Ποσοστό  απόκλισης από το 

στόχο 
-3,78% 17,29% 

 

Έλεγχος ομάδας Ι ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Στήλη 1) 

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

έσοδα μας, είχε καθοριστεί στα 14.743.744,00 ευρώ 

Η είσπραξη των ιδίων εσόδων είναι στα 14.186.673,85 ευρώ, οπότε ο στόχος είναι μειωμένος κατά 

557.070,15 ευρώ. 

Στην περίπτωση αυτή ( ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )παρατηρείται αρνητική απόκλιση της τάξεως του 3,78% 

 

Η απόκλιση είναι μικρότερη του 10% το οποίο είναι το όριο που θέτει ως πλαφόν το Υπουργείο και 

δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση του προϋπολογισμού. 

Έλεγχος ομάδας ΙΙ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ ΚΑ 32 (Στήλη 2) 

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

έσοδα ΠΟΕ  μας, είχε καθοριστεί στα 1.152.802,00 ευρώ. 

Ο στόχος επετεύχθη στα  1.352.064,48 ευρώ, αυξανόμενος κατά 199.262,48 ευρώ 
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Στην περίπτωση αυτή  (Έσοδα ΠΟΕ ΚΑ 32) παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 

17,29% ,οι αυξήσεις προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 4483/2017. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τον σχετικό πίνακα της συνοπτικής απεικόνισης της Ομάδας  Ι -των 

Ιδίων εσόδων του Δήμου που αφορούν το Β΄ τρίμηνο έτους 2017 και 2018 προκειμένου να 

προβούμε σε συγκρίσεις. 

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 και 2018 

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Εισπραχθέντα 2017 Εισπραχθέντα 2018 

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 392.759,11 355.260,07 

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 348,45 231.914,72 

03 
Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και 

δικαιώματα 
7.991.917,60 8.058.538,99 

04 
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και 

παροχή υπηρεσιών 
2.164.537,42 2.120.875,00 

05 Φόροι και εισφορές 180.473,94 225.019,40 

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 183.679,19 172.161,50 

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 681.853,88 656.424,18 

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 58.011,11 1.869.215,58 

21 Τακτικά έσοδα 393.670,65 427.559,79 

22 Έκτακτα έσοδα 9.692,20 69.704,62 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 12.056.943,55 14.186.673,85 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΔΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 

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

παρουσιάζουν μια συνολική αύξηση ποσού 2.129.730,30 €  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

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

  Α) 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα. Παρουσιάζεται σημαντική αύξηση περί τα 1.811.204,47                            

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

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

και δημοπρασίες ΚΥΔ 

 

Κριτήριο 3 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ- ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

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

Εισπράξεις  Μείον  Στόχος εισπράξεων  Απόκλιση εσόδων  

80.929.116,69   68.070.726,00 12.858.390,69 
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Στόχος 

Πληρωμών  Μείον  Πληρωμές  Απόκλιση Δαπανών  

59.475.469,00   39.622.390,65 19.853.078,35 

  

  

Οφειλές την 

31/12/2017 Μείον  Τρέχουσες Οφειλές  Απόκλιση οφειλών  

6.459.560,40 

 

4.260.524,86 2.199.035,54 

  

 
34.910.504,58 

 

Από τον πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

1)  Αποκλίναμε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 12.858.390,69 €.  

2)  Οι πληρωμές δαπανών ήταν κατά 19.853.078,35 € μικρότερες του στόχου 

3)  Υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 2.456.404,12 €  

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

34.910.504,58€. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο                                                                       Aπόφ. Αρ.  389/ 2018 (ΑΔΑ: 6Χ4ΣΩ1Ρ-Ι4Ε) 

Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους 2018. 

(Εισήγηση τμήματος προϋπολογισμού και πληροφόρησης με αριθμ.πρωτ.2/46510/26-7-2018) 

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

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

2/46510/26-7-2018 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. 

 

                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0002 «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

αύλειου χώρου του 7
ου

 Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά ίσου 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0002   
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Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0004 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000,00€, κατά 31.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0004   

2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης», 

προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον           

Κ.Α. 00-8211.0001 

3. Κ.Α 4131.0007 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 

50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0007 

4. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00 €, κατά 

20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 

                                                  

                                                              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 2.500.000,00€, κατά 1.000.000,00 € με 

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

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0002 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

"Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / 

IRCA/CQI APPROVED"» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α. 10-7134.0011 και τίτλο «Προμήθεια web πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 15-7331.0007 και τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού 

συγκροτήματος του τέως 4
ου

 ΓΕΛ για την μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων. 

4. Κ.Α. 30-7333.0019 και τίτλο «Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση φθορών και βελτίωση 

οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

5. Κ.Α. 30-7335.0015 και τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού στις οδούς 

Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. Σικελιανού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €, με μεταφορά 

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

6. Κ.Α. 30-7336.0008 και τίτλο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό προς Προφήτη Αμώ στο 

Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 

7. Κ.Α. 61-7326.0002 και τίτλο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7
ου

 Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €, 

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

υποδομών. 

8. Κ.Α. 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 

Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. 



18 

 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6056.0002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 

300.000,00€, κατά 103.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 00-6452.0001 και τίτλο «Συνδρομές Internet» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, κατά 

5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου 

στον Κ.Α. 4111.0001                

4. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 

€, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0007                

5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 €, 

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

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α.  4131.0008    

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

προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 

σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.162.000,00 €, κατά 26.680,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α. 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο 

ακαθάρτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 31.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

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

10. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) (Εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61€, κατά 4.770,19 € με 

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

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά  

118.210,19 € και το τελικό αποθεματικό είναι  687.876,66€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 201.624.519,28 

ΕΞΟΔΑ 200.936.642,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 687.876,66 

 

(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.: 2/47056/30-7-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/46510/26-7-

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

εξής:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/46510/26-07-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 
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                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0083 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά 36.846,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 60-6737.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0003 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο "Ανάπτυξη 

Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πολιτών"» προϋπολογισμού δαπάνης 

5.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 30-7413.0004 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειου χώρου 

στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το Δημαρχείο.» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με 

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

Υποδομών. 

3. Κ.Α. 30-7413.0005 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειας διάβασης 

στην περιοχή Ζέφυρος» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

4. Κ.Α. 70-6142.0003 και τίτλο «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση 

δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη 

δημιουργία καταδυτικών πάρκων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ για την πράξη 

«Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

109.000,00€, κατά   36.846,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Ταμείου. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.222.153,56€, κατά        

149.600,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 149.600,00€ 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 22.000,00 €, κατά  10.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και 

χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.407.314,09€, κατά  139.100,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  149.600,00€ 
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Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/46510/26-7-2018 εισήγηση, μειώνεται κατά 198.010,19€  

και το τελικό αποθεματικό είναι  608.076,66€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ 201.661.365,28 

ΕΞΟΔΑ 201.053.288,62 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 608.076,66 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46510/26-7-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/47056/30-7-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Το άρθρο 8 της παρ.4ΒΔ17/5-15/6/1959, 

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

οικονομικού έτους 2018, ως κατωτέρω: 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0002 «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

του αύλειου χώρου του 7
ου

 Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, με μεταφορά 

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

ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0002   

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1322.0004 «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ)» προϋπολογισμού 

δαπάνης 20.000,00€, κατά 31.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 61-7326.0004   

2. Κ.Α 4111.0001 και τίτλο «Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 

παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον           

Κ.Α. 00-8211.0001 

3. Κ.Α 4131.0007 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000 €, κατά 

50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0007 

4. Κ.Α 4131.0008 και τίτλο «Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000,00 €, κατά 

20.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 00-8231.0008 
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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 2.500.000,00€, κατά 1.000.000,00 € με 

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

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0002 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

"Επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 / 

IRCA/CQI APPROVED"» προϋπολογισμού δαπάνης 2.600,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α. 10-7134.0011 και τίτλο «Προμήθεια web πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 4.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 15-7331.0007 και τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού 

συγκροτήματος του τέως 4
ου

 ΓΕΛ για την μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 225.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών. Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ σχολείων. 

4. Κ.Α. 30-7333.0019 και τίτλο «Άρση επικινδυνότητας, αποκατάσταση φθορών και βελτίωση 

οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι» προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

5. Κ.Α. 30-7335.0015 και τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού στις 

οδούς Γ. Σεφέρη – Ηλ. Βενέζη – Αγγ. Σικελιανού» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €, με 

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

υποδομών. 

6. Κ.Α. 30-7336.0008 και τίτλο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη στην οδό προς Προφήτη Αμώ 

στο Φαληράκι» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

7. Κ.Α. 61-7326.0002 και τίτλο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – Διαμόρφωση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7
ου

 Γυμνασίου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

50.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και υποδομών. 

8. Κ.Α. 70-7132.0003 και τίτλο «Προμήθεια δύο δικύκλων για την κάλυψη υπηρεσιακών 

αναγκών της Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6056.0002 και τίτλο «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ» προϋπολογισμού 

δαπάνης 300.000,00€, κατά 103.200,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

2. Κ.Α. 00-6452.0001 και τίτλο «Συνδρομές Internet» προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€, κατά 

5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

3. Κ.Α 00-8211.0001 και τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 

έξοδα παράστασης», προϋπολογισμού δαπάνης 1.800.000,00 €, κατά 700.000,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή 

εσόδου στον Κ.Α. 4111.0001                

4. Κ.Α 00-8231.0007 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 

70.000 €, κατά 50.000 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 4131.0007                
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5. Κ.Α 00-8231.0008 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 38.000 

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

προϋπολογισμού. Έγινε ισόποση εγγραφή εσόδου στον Κ.Α.  4131.0008    

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

υπαλλήλων» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 5.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού. 

7. Κ.Α. 30-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€, κατά 15.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

8. Κ.Α. 60-7341.0002 και τίτλο «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 

σταθμοί και ΚΔΑΠ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.162.000,00 €, κατά 26.680,00 € με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  

9. Κ.Α. 61-7326.0004 και τίτλο «Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο 

ακαθάρτων» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 €, κατά 31.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού από 

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

10. Κ.Α. 70-7133.0006 και τίτλο «Έπιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους) (Εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων)» προϋπολογισμού δαπάνης 18.302,61€, κατά 

4.770,19 € με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0083 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 109.000,00€, κατά 36.846,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Ταμείου. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον  Κ.Α. 60-6737.0001 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6073.0003 και τίτλο «Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο 

"Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων Στελεχών & Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πολιτών"» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.400,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 30-7413.0004 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειου χώρου 

στάθμευσης στον αύλειο χώρο πίσω από το Δημαρχείο» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με 

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

Υποδομών. 

3. Κ.Α. 30-7413.0005 και τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη-Έρευνα για τη δημιουργία υπόγειας 

διάβασης στην περιοχή Ζέφυρος» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

4. Κ.Α. 70-6142.0003 και τίτλο «Παροχή γενικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση 

δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη 

δημιουργία καταδυτικών πάρκων» προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00€, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 60-6737.0001 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ για την πράξη 

«Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

109.000,00€, κατά   36.846,00€,  με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Ταμείου. 
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ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

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

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» προϋπολογισμού δαπάνης 2.222.153,56€, 

κατά 149.600,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 149.600,00€ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 20-6021.0002 και τίτλο «Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων» 

προϋπολογισμού δαπάνης 22.000,00 €, κατά  10.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Κ.Α 20-6277.0005 και τίτλο «Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική 

και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

4.407.314,09€, κατά  139.100,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Καθαριότητας. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ:  149.600,00€ 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 806.086,85 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 198.010,19€ και το τελικό αποθεματικό είναι  608.076,66€ 

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

 

ΕΣΟΔΑ         201.661.365,28 

 

ΕΞΟΔΑ         201.053.288,62                

 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

             608.076,66 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο                                                                    Aπόφ. Αρ.  390/ 2018 (ΑΔΑ: 6Λ48Ω1Ρ-ΕΣ4) 

Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2017 - 

Ταμειακός Απολογισμός. 

(Εισήγηση Τμήματος Ταμείου  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Ρόδου, με αρ. πρωτ. 2/46595/26-7-

2018) 

 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του Δημοτικού Ταμία του 

Δήμου Ρόδου, κου Αποστολίδη Κωνσταντίνου, με αρ. πρωτ. 2/46595/26.07.2018, με την οποία 

κοινοποιούνται και εμπεριέχονται κατωτέρω, 1. η Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού έτους 2017, 

2. ο Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικονομικού έτους 2017, ο οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού,  3. ο Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικονομικού 

έτους 2017, ο οποίος έπεται του αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού,  4. Πίνακας με λογιστικά υπόλοιπα 

την 31/12/2017 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο 

«Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών την 31/12/2017». Στον εν λόγω πίνακα έχει συμπεριληφθεί με 

τίτλο “ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ», το σύνολο των μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31-

12-2017 στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα 

εισπρακτικά σημεία του νησιού, 5. Κατάσταση ανεξόφλητων κυκλοφορουσών επιταγών την 

31/12/2017 με τίτλο «Λίστα ανεξόφλητων αξιόγραφων την 31/12/2017», όπου είναι καταγραμμένα: οι 

αριθμοί των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, ο αριθμός κάθε επιταγής, το τραπεζικό ίδρυμα από 
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το οποίο έχει εκδοθεί, ο δικαιούχος αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό αυτής, 6.  Οκτώ (8) 

Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2017 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΚΑΘ, ΛΗΞ. (από είσπραξη 

κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών) και ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας). 7.  Οκτώ 

(8) Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2017 (Σειράς Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΚΑΘ, ΛΗΞ. (από είσπραξη 

κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών) και ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας).  8. Δύο 

Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. έτους 2017 (Σειράς Α, 

ελεγμένων προληπτικά και ΑΝΕΥ Σειράς, μη ελεγμένων προληπτικά), ως κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το Οικονομικό Έτος 2017 

«Ταμειακός Απολογισμός». 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κος. Φώτιος Χατζηδιάκος. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ : Από 01/01/2017 έως 31/12/2017 κα. Ανθή Κατσαρά. 

Ο Δημοτικός Ταμίας, έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72, παρ.1, περ. (γ), του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει. 

2. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει. 

3. Τα άρθρα 40, 41, 42 & 43 του Β.Δ.17-5/15-06-1959, όπως αυτά ισχύουν. 

4. Τα άρθρα 164 & 169, παρ.1 του Ν.4270/2014, όπως αυτά ισχύουν, 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

Για προέλεγχο τα κάτωθι δικαιολογητικά που αφορούν στο Απολογισμό της Ταμειακής Διαχείρισης 

Οικονομικού έτους 2017 και παρακαλείσθε για την εν συνέχεια, υποβολή αυτών στο Δημοτικό 

Συμβούλιο (παρ.4, αρθ.163, Ν.3463/2006), κάνοντας αναφορά στην απαιτούμενη δημοσίευση της 

συνοπτικής κατάστασης αυτού, σε μία τουλάχιστον ημερήσια τοπική εφημερίδα (παρ.6, αρθ.163, 

Ν.3463/2006), μετά την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι: 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικονομικής χρήσης 2017 με τίτλο «Γενική 

ανακεφαλαίωση απολογισμού έτους 2017. 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων Οικονομικού έτους 2017, οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών Οικονομικού έτους 2017, ο οποίος έπεται του 

αντίστοιχου Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με λογιστικά υπόλοιπα την 31/12/2017 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου 

Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών την 31/12/2017. 

Στον εν λόγω πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο “ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ», το σύνολο των 

μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31-12-2017 στο χρηματοκιβώτιο του 

Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα εισπρακτικά σημεία του νησιού.  

5. Κατάσταση ανεξόφλητων κυκλοφορουσών επιταγών την 31/12/2017 με τίτλο «Λίστα 

ανεξόφλητων αξιογράφων την 31/12/2017», όπου είναι καταγραμμένα: οι αριθμοί των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, ο αριθμός κάθε επιταγής, το τραπεζικό ίδρυμα από το 

οποίο έχει εκδοθεί, ο δικαιούχος αυτής, η ημερομηνία έκδοσης και το ποσό αυτής. 

6. Οκτώ (8) λίστες Τριπλότυπων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2017, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

ΚΑΘ, ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

7. Οκτώ (8) λίστες Γραμματίων Είσπραξης Οικονομικού έτους 2017, σειρών Α, Β, Γ, Δ, Ε, 

ΚΑΘ, ΛΗΞ και ΜΙΣΘ. 

8. Δύο λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) Οικονομικού έτους 

2017 σειράς Α, ελεγμένων προληπτικά και άνευ σειράς, μη ελεγμένα προληπτικά. 

Τέλος, επισημαίνετε πως όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά φέρουν σε όλες τις 

μηχανογραφημένα ή χειρόγραφα αριθμημένες σελίδες αυτών, την πρωτότυπη μονογραφή και τη 

σφραγίδα του κάτωθι υπογεγραμμένου Δημοτικού Ταμία, καθώς επίσης στην τελευταία αυτών 

υπάρχει πάντα η στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου. 

Επίσης σημειώνεται πως όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπογράφηκαν πρωτοτύπως τρείς (3) φορές. 

Η πρώτη υποβάλλεται προς την Οικονομική Επιτροπή, η δεύτερη στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και 

η τρίτη παραμένει στο αρχείο της Ταμιακής Υπηρεσίας.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Δημοτικού Ταμία του Δήμου Ρόδου κ. Αποστολίδη Κωνσταντίνου) 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

 752.831,65  825.636,26  1.578.467,91  0,00  1.578.467,91  1.029.928,55 -135.971,45  1.165.900,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 0,00  308.369,52  308.369,52  0,00  308.369,52  156.837,66  142.567,66  14.270,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 94.574,85  18.170.399,61  18.264.974,46  0,00  18.264.974,46  18.170.125,36  813.870,36  17.356.255,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 14.119,28  8.466.435,28  8.480.554,56  0,00  8.480.554,56  8.667.354,49  1.753.441,49  6.913.913,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 19.717,40  343.789,98  363.507,38  0,00  363.507,38  596.462,38  72.962,38  523.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

 0,00  33.222.741,11  33.222.741,11  0,00  33.222.741,11  33.457.697,42  1.114.562,02  32.343.135,40 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 0,00  625.891,64  625.891,64  0,00  625.891,64  762.251,00 -14.875,00  777.126,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0  59.094.099,40  62.840.656,86  3.746.557,46  62.844.506,58  0,00  62.844.506,58  61.963.263,40  881.243,18 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  9.296,00  9.296,00  0,00  9.296,00  9.296,00  1.296,00  8.000,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 0,00  1.561.970,21  1.561.970,21  0,00  1.561.970,21  4.991.210,92  4.549.210,92  442.000,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

 0,00  6.038.391,49  6.038.391,49  0,00  6.038.391,49  19.701.498,00  5.859.647,45  13.841.850,55 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 743.787,51  1.459.190,04  2.202.977,55  578.290,82  2.781.268,37  1.602.952,87  205.952,87  1.397.000,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

 18.238,55  2.282.636,52  2.300.875,07  0,00  2.300.875,07  2.326.452,32  278.352,32  2.048.100,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1  17.736.950,55  28.631.410,11  10.894.459,56  12.691.801,14  578.290,82  12.113.510,32  11.351.484,26  762.026,06 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

 3.955.885,59  1.117.960,60  5.073.846,19  8.877,69  5.082.723,88  1.214.957,64  489.202,64  725.755,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

 909.304,19  275.020,96  1.184.325,15  25.630,57  1.209.955,72  387.799,06  97.199,06  290.600,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 2  1.016.355,00  1.602.756,70  586.401,70  6.292.679,60  34.508,26  6.258.171,34  1.392.981,56  4.865.189,78 

Σελίδα: 1 από 2 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

 51.173.688,72  4.948.291,95  56.121.980,67  37.321.770,05  93.443.750,72  93.454.914,71  8.399.184,44  85.055.730,27 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

Σύνολο Κ.Α. : 3  85.055.730,27  93.454.914,71  8.399.184,44  93.443.750,72  37.321.770,05  56.121.980,67  4.948.291,95  51.173.688,72 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

 6.957,87  11.027.049,84  11.034.007,71  0,00  11.034.007,71  15.509.800,00  3.835.000,00  11.674.800,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

 681,28  218.958,92  219.640,20  0,00  219.640,20  331.031,47  125.031,47  206.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Σύνολο Κ.Α. : 4  11.880.800,00  15.840.831,47  3.960.031,47  11.253.647,91  0,00  11.253.647,91  11.246.008,76  7.639,15 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 0,00  30.728.252,22  30.728.252,22  0,00  30.728.252,22  30.728.252,22  12.728.252,22  18.000.000,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Σύνολο Κ.Α. : 5  18.000.000,00  30.728.252,22  12.728.252,22  30.728.252,22  0,00  30.728.252,22  30.728.252,22  0,00 

 192.783.935,22  40.314.886,85  233.098.822,07  217.254.638,17  37.934.569,13  179.320.069,04  121.630.282,15  57.689.786,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

Σελίδα: 2 από 2 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 31/12/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 

ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 

ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 

ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 

ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 

ΦΘΕΝΤΑ 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

011 Μισθώματα 

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 

 165.645,28  639.330,93  804.976,21  0,00  804.976,21  624.093,65  43.493,65  580.600,00 0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) ΠΟΛΗ 
ΡΟΔΟΥ 

 208.187,54  0,00  208.187,54  0,00  208.187,54  1.000,00 -206.000,00  207.000,00 0111.0004 Μισθώματα χρήσης Τουριστικού Λιμένα Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 0111.0006 Μισθώματα από την χρήση Δημοτικών χώρων 

 6.960,96  4.868,36  11.829,32  0,00  11.829,32  21.000,00  0,00  21.000,00 0111.0007 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 8.977,68  36.379,63  45.357,31  0,00  45.357,31  36.379,63  11.379,63  25.000,00 0111.0008 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 1.653,54  25.149,28  26.802,82  0,00  26.802,82  30.000,00  0,00  30.000,00 0111.0009 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  2.799,03  2.799,03  0,00  2.799,03  3.000,00  0,00  3.000,00 0111.0010 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 0,00  4.134,35  4.134,35  0,00  4.134,35  13.000,00  0,00  13.000,00 0111.0011 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  Ν.ΡΟΔΟΥ 

 3.680,00  3.952,00  7.632,00  0,00  7.632,00  7.000,00  0,00  7.000,00 0111.0012 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 54.000,00  2.223,60  56.223,60  0,00  56.223,60  2.038,30  738,30  1.300,00 0111.0013 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου  ΙΑΛΥΣΟΥ 

 3.960,05  31.196,98  35.157,03  0,00  35.157,03  30.608,85  15.608,85  15.000,00 0111.0014 Μισθώματα από αστικά ακίνητα πρώην Δήμου ΛΙΝΔΙΩΝ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  0,00  80.000,00 0111.0015 Μισθώματα απο "Ηχος και Φως" 

Σύνολο Κ.Α. : 0111  992.900,00  858.120,43 -134.779,57  1.203.099,21  0,00  1.203.099,21  750.034,16  453.065,05 

Σύνολο Κ.Α. : 011  992.900,00  858.120,43 -134.779,57  1.203.099,21  0,00  1.203.099,21  750.034,16  453.065,05 

012 Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  41.394,12  41.394,12  0,00  41.394,12  40.808,12  10.808,12  30.000,00 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές 
αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. 

Σελίδα: 1 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 299.766,60  34.207,98  333.974,58  0,00  333.974,58  131.000,00 -12.000,00  143.000,00 0129.0002 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

Σύνολο Κ.Α. : 0129  143.000,00  131.000,00 -12.000,00  333.974,58  0,00  333.974,58  34.207,98  299.766,60 

Σύνολο Κ.Α. : 012  173.000,00  171.808,12 -1.191,88  375.368,70  0,00  375.368,70  75.602,10  299.766,60 

Σύνολο Κ.Α. : 01  1.165.900,00  1.029.928,55 -135.971,45  1.578.467,91  0,00  1.578.467,91  825.636,26  752.831,65 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

021 Τόκοι κεφαλαίων 

 0,00  308.369,52  308.369,52  0,00  308.369,52  151.637,66  142.567,66  9.070,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 

Σύνολο Κ.Α. : 021  9.070,00  151.637,66  142.567,66  308.369,52  0,00  308.369,52  308.369,52  0,00 

023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.200,00  0,00  5.200,00 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 

Σύνολο Κ.Α. : 023  5.200,00  5.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 02  14.270,00  156.837,66  142.567,66  308.369,52  0,00  308.369,52  308.369,52  0,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 94.574,85  18.118.348,04  18.212.922,89  0,00  18.212.922,89  18.103.255,79  803.000,79  17.300.255,00 0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.000,00  0,00  16.000,00 0311.0002 Τέλη Καθαριότητας απο ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΛΤΑ 

 0,00  52.051,57  52.051,57  0,00  52.051,57  50.869,57  10.869,57  40.000,00 0311.0003 Εσοδα απο ΧΥΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 0311  17.356.255,00  18.170.125,36  813.870,36  18.264.974,46  0,00  18.264.974,46  18.170.399,61  94.574,85 

Σύνολο Κ.Α. : 031  17.356.255,00  18.170.125,36  813.870,36  18.264.974,46  0,00  18.264.974,46  18.170.399,61  94.574,85 

Σύνολο Κ.Α. : 03  17.356.255,00  18.170.125,36  813.870,36  18.264.974,46  0,00  18.264.974,46  18.170.399,61  94.574,85 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 

 0,00  33.069,44  33.069,44  0,00  33.069,44  45.000,00  0,00  45.000,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 

 0,00  34.201,00  34.201,00  0,00  34.201,00  35.000,00  0,00  35.000,00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 

 0,00  50,00  50,00  0,00  50,00  50,00  50,00  0,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 

 0,00  30,00  30,00  0,00  30,00  8.000,00  0,00  8.000,00 0414 Τέλος ανακομιδής. 

Σελίδα: 2 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  720,00  720,00  0,00  720,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 

0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 

 0,00  13.329,40  13.329,40  0,00  13.329,40  13.329,40  6.329,40  7.000,00 0417.0001 Δικαιώματα Εκκκλησίας 

 0,00  18.004,20  18.004,20  0,00  18.004,20  25.000,00  0,00  25.000,00 0417.0002 Τέλη συντήρησης και αφής κανδηλίων 

 0,00  193,70  193,70  0,00  193,70  1.000,00  0,00  1.000,00 0417.0003 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

 0,00  3.635,50  3.635,50  0,00  3.635,50  3.635,50  635,50  3.000,00 0417.0004 Αδειες εκτέλεσης διακόσμησης τάφου 

 0,00  401,50  401,50  0,00  401,50  1.500,00  0,00  1.500,00 0417.0005 Λοιπά εσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 0417  37.500,00  44.464,90  6.964,90  35.564,30  0,00  35.564,30  35.564,30  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 041  126.500,00  133.514,90  7.014,90  103.634,74  0,00  103.634,74  103.634,74  0,00 

043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 

0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 

 0,00  950.460,00  950.460,00  0,00  950.460,00  989.787,00  0,00  989.787,00 0432.0001 Εισιτήρια κοιλάδας Πεταλούδων 

Σύνολο Κ.Α. : 0432  989.787,00  989.787,00  0,00  950.460,00  0,00  950.460,00  950.460,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 043  989.787,00  989.787,00  0,00  950.460,00  0,00  950.460,00  950.460,00  0,00 

044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 

0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

 10.375,88  1.943.613,34  1.953.989,22  0,00  1.953.989,22  1.967.125,00  0,00  1.967.125,00 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 

Σύνολο Κ.Α. : 0441  1.967.125,00  1.967.125,00  0,00  1.953.989,22  0,00  1.953.989,22  1.943.613,34  10.375,88 

Σύνολο Κ.Α. : 044  1.967.125,00  1.967.125,00  0,00  1.953.989,22  0,00  1.953.989,22  1.943.613,34  10.375,88 

045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

 0,00  3.110.479,88  3.110.479,88  0,00  3.110.479,88  3.105.324,01  797.924,01  2.307.400,00 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 
27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 

 0,00  479.068,67  479.068,67  0,00  479.068,67  473.992,00 -27.312,00  501.304,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 

Σύνολο Κ.Α. : 045  2.808.704,00  3.579.316,01  770.612,01  3.589.548,55  0,00  3.589.548,55  3.589.548,55  0,00 

046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

 3.320,12  533.884,36  537.204,48  0,00  537.204,48  529.846,48  76.228,48  453.618,00 0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 

Σελίδα: 3 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  590.014,62  590.014,62  0,00  590.014,62  590.014,62  590.014,62  0,00 0461.0002 Έσοδα απο την παραχώρηση της χρήσης Αιγιαλού (άρθο 13 
ν.2971/2001) 

 0,00  300.346,90  300.346,90  0,00  300.346,90  300.346,90  300.346,90  0,00 0461.0003 Έσοδα από παραλίες απο δημοπρασίες 

 0,00  2.584,87  2.584,87  0,00  2.584,87  2.584,87  894,87  1.690,00 0461.0004 Τέλη χρήσης δικαώματος διεύλεσης 

Σύνολο Κ.Α. : 0461  455.308,00  1.422.792,87  967.484,87  1.430.150,87  0,00  1.430.150,87  1.426.830,75  3.320,12 

 0,00  31,15  31,15  0,00  31,15  1.560,00  0,00  1.560,00 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 

 423,28  0,00  423,28  0,00  423,28  3.000,00  3.000,00  0,00 0463 Δικαιώματα χρήσης πόσιμου ύδατος 

 0,00  287.278,30  287.278,30  0,00  287.278,30  350.000,00  0,00  350.000,00 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 
4 Ν. 1900/90). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 
27 Ν. 2130/93). 

 0,00  27.350,19  27.350,19  0,00  27.350,19  27.258,71  5.329,71  21.929,00 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 

0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 

 0,00  137.688,26  137.688,26  0,00  137.688,26  190.000,00  0,00  190.000,00 0469.0001 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 ν2773/99) 

Σύνολο Κ.Α. : 0469  190.000,00  190.000,00  0,00  137.688,26  0,00  137.688,26  137.688,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 046  1.021.797,00  1.997.611,58  975.814,58  1.882.922,05  0,00  1.882.922,05  1.879.178,65  3.743,40 

Σύνολο Κ.Α. : 04  6.913.913,00  8.667.354,49  1.753.441,49  8.480.554,56  0,00  8.480.554,56  8.466.435,28  14.119,28 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

051 Φόροι 

 4.836,60  4.448,49  9.285,09  0,00  9.285,09  4.339,63  2.339,63  2.000,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 

Σύνολο Κ.Α. : 051  2.000,00  4.339,63  2.339,63  9.285,09  0,00  9.285,09  4.448,49  4.836,60 

052 Εισφορές 

0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 

 14.880,80  1.532,80  16.413,60  0,00  16.413,60  2.000,00  0,00  2.000,00 0521.0001 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής ΑΣΓΟΥΡΟΥ 

 0,00  2.888,58  2.888,58  0,00  2.888,58  50.000,00  0,00  50.000,00 0521.0002 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Ροδοπούλας 

 0,00  14.365,72  14.365,72  0,00  14.365,72  30.000,00  0,00  30.000,00 0521.0003 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00 0521.0004 Πράξη εφαρμογής Σορωνής 

 0,00  2.934,14  2.934,14  0,00  2.934,14  4.000,00  0,00  4.000,00 0521.0005 Επέκταση σχεδίου πόλεως περιοχής Δ.Δ Αρχαγγέλου (Χαράκι) 

Σελίδα: 4 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  338,88  338,88  0,00  338,88  2.000,00  0,00  2.000,00 0521.0006 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλυθιών 

 0,00  9,72  9,72  0,00  9,72  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0007 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Απολακκιάς 

 0,00  366,18  366,18  0,00  366,18  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0008 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Θεολόγου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0521.0009 Επέκταση Σχεδίου Πόλεως περιοχής Καλάθου 

Σύνολο Κ.Α. : 0521  95.000,00  95.000,00  0,00  37.316,82  0,00  37.316,82  22.436,02  14.880,80 

0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 0522.0001 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0002 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης Σχεδίου 
Πόλεως περιοχής Ασγούρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0003 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης σχεδίου 
πόλεως περιοχής Ροδοπούλα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0004 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή επέκτασης σχεδίου 
πόλεως περιοχη Ανω Ροδινι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0005 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή Επέκταση σχεδίου 
πόλεως περιοχής Αγίων Αποστόλων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0006 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Σορωνής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0007 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογής σχεδίου πόλεως στο  Χαράκι 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0522.0008 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή από την Πράξη 
εφαρμογήςπολεοδομικής μελέτης οικισμού Απολακκιάς 

Σύνολο Κ.Α. : 0522  9.000,00  9.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

 0,00  110.777,52  110.777,52  0,00  110.777,52  110.207,75  60.207,75  50.000,00 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 του 
ν.1337/1983) 

0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0524.0001 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του 
ν.4067/2012) 

Σύνολο Κ.Α. : 0524  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  8.380,00  8.380,00  0,00  8.380,00  15.000,00  0,00  15.000,00 0526.0001 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

Σύνολο Κ.Α. : 0526  15.000,00  15.000,00  0,00  8.380,00  0,00  8.380,00  8.380,00  0,00 

0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  15.082,50  15.082,50  0,00  15.082,50  20.000,00  0,00  20.000,00 0527.0001 Έσοδα παιδικού σταθμού Κρεμαστής από τροφεία 

Σελίδα: 5 από 24 

  "Co-operation system S.A." 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  13.685,00  13.685,00  0,00  13.685,00  25.000,00  0,00  25.000,00 0527.0002 Έσοδα παιδικού σταθμού Παραδεισίου από τροφεία 

 0,00  8.985,00  8.985,00  0,00  8.985,00  15.000,00  0,00  15.000,00 0527.0003 Έσοδα παιδικού σταθμού Παστίδας από τροφεία 

 0,00  8.792,50  8.792,50  0,00  8.792,50  17.000,00  0,00  17.000,00 0527.0004 Έσοδα παιδικού σταθμού Αρχαγγέλου από τροφεία 

 0,00  3.780,00  3.780,00  0,00  3.780,00  10.000,00  0,00  10.000,00 0527.0005 Έσοδα παιδικού σταθμού Αφάντου από τροφεία 

 0,00  21.781,25  21.781,25  0,00  21.781,25  30.000,00  0,00  30.000,00 0527.0007 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νικολάου από τροφεία 

 0,00  16.370,00  16.370,00  0,00  16.370,00  30.000,00  0,00  30.000,00 0527.0008 Έσοδα παιδικού σταθμού Χρήστου Τσιγάντε από τροφεία 

 0,00  19.815,20  19.815,20  0,00  19.815,20  25.000,00  0,00  25.000,00 0527.0009 Έσοδα παιδικού σταθμού Β. Ηπείρου από τροφεία 

 0,00  16.072,50  16.072,50  0,00  16.072,50  30.000,00  0,00  30.000,00 0527.0010 Έσοδα παιδικού σταθμού Ροδιακής Επαυλης ΠΙΚΠΑ ΣΤ από 
τροφεία 

 0,00  3.707,50  3.707,50  0,00  3.707,50  12.000,00  0,00  12.000,00 0527.0011 Έσοδα παιδικού σταθμού Καλυθιών από τροφεία 

 0,00  8.872,50  8.872,50  0,00  8.872,50  30.000,00  0,00  30.000,00 0527.0012 Έσοδα παιδικού σταθμού Αγίου Νεκταρίου Φαληρακίου από 
τροφεία 

 0,00  3.942,50  3.942,50  0,00  3.942,50  12.000,00  0,00  12.000,00 0527.0013 Έσοδα παιδικού σταθμού Φανών απο τροφεία 

 0,00  4.535,00  4.535,00  0,00  4.535,00  12.000,00  0,00  12.000,00 0527.0014 Έσοδα παιδικού σταθμού Ασκληπειού από τροφεία 

 0,00  9.025,00  9.025,00  0,00  9.025,00  18.000,00  0,00  18.000,00 0527.0015 Έσοδα παιδικού σταθμού Κολυμπίων από τροφεία 

 0,00  12.620,00  12.620,00  0,00  12.620,00  25.000,00  0,00  25.000,00 0527.0016 Έσοδα παιδικού σταθμού Νοσοκομείου από τροφεία 

 0,00  19.195,00  19.195,00  0,00  19.195,00  25.000,00  0,00  25.000,00 0527.0017 Έσοδα Δ' παιδικού σταθμού του πρώην Δ.Ροδίων 
(Ανάληψης)από τροφεία 

 0,00  6.107,50  6.107,50  0,00  6.107,50  8.000,00  0,00  8.000,00 0527.0018 Έσοδα παιδικού σταθμού Πυλώνας από τροφεία 

 0,00  3.020,00  3.020,00  0,00  3.020,00  5.000,00  0,00  5.000,00 0527.0019 Έσοδα παιδικού σταθμού Έμπωνας από τροφεία 

 0,00  720,00  720,00  0,00  720,00  10.000,00  10.000,00  0,00 0527.0020 Έσοδα παιδικού σταθμού Σορωνής από τροφεία 

Σύνολο Κ.Α. : 0527  349.000,00  359.000,00  10.000,00  196.108,95  0,00  196.108,95  196.108,95  0,00 

0529 Λοιπές εισφορές 

 0,00  1.224,00  1.224,00  0,00  1.224,00  2.500,00  0,00  2.500,00 0529.0001 Εσοδα απο εισφορές ΚΑΠΗ 

 0,00  415,00  415,00  0,00  415,00  415,00  415,00  0,00 0529.0003 Έσοδα απο ΚΔΑΠ Αρχίπολης 

Σύνολο Κ.Α. : 0529  2.500,00  2.915,00  415,00  1.639,00  0,00  1.639,00  1.639,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 052  521.500,00  592.122,75  70.622,75  354.222,29  0,00  354.222,29  339.341,49  14.880,80 

Σελίδα: 6 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 05  523.500,00  596.462,38  72.962,38  363.507,38  0,00  363.507,38  343.789,98  19.717,40 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

 0,00  12.217.171,68  12.217.171,68  0,00  12.217.171,68  12.217.171,68  0,00  12.217.171,68 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 

 0,00  19.832,76  19.832,76  0,00  19.832,76  19.832,76  0,00  19.832,76 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 
δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 

 0,00  8.794.700,00  8.794.700,00  0,00  8.794.700,00  8.794.700,00  685.900,00  8.108.800,00 0613 ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου. 

 0,00  1.116.200,00  1.116.200,00  0,00  1.116.200,00  1.128.640,00  0,00  1.128.640,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 

0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 

 0,00  31.968,93  31.968,93  0,00  31.968,93  64.149,22  0,00  64.149,22 0619.0007 Εσοδα για κάλυψη δαπανών για σίτιση μαθητών μουσικών και 
καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων. 

Σύνολο Κ.Α. : 0619  64.149,22  64.149,22  0,00  31.968,93  0,00  31.968,93  31.968,93  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 061  21.538.593,66  22.224.493,66  685.900,00  22.179.873,37  0,00  22.179.873,37  22.179.873,37  0,00 

062 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών 

0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων 

 0,00  11.042.867,74  11.042.867,74  0,00  11.042.867,74  11.233.203,76  428.662,02  10.804.541,74 0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 
περιπτ.17 του ν 3852/10) 

Σύνολο Κ.Α. : 0621  10.804.541,74  11.233.203,76  428.662,02  11.042.867,74  0,00  11.042.867,74  11.042.867,74  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 062  10.804.541,74  11.233.203,76  428.662,02  11.042.867,74  0,00  11.042.867,74  11.042.867,74  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 06  32.343.135,40  33.457.697,42  1.114.562,02  33.222.741,11  0,00  33.222.741,11  33.222.741,11  0,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

071 Λοιπά τακτικά έσοδα 

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). 

 0,00  48.695,00  48.695,00  0,00  48.695,00  54.000,00 -1.000,00  55.000,00 0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0713.0002 Λοιπά παράβολα 

Σύνολο Κ.Α. : 0713  56.000,00  55.000,00 -1.000,00  48.695,00  0,00  48.695,00  48.695,00  0,00 

 0,00  169.867,33  169.867,33  0,00  169.867,33  308.503,00  0,00  308.503,00 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 
24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 

Σελίδα: 7 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.825,00  0,00  1.825,00 0718.0000 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  406.204,31  406.204,31  0,00  406.204,31  391.798,00  0,00  391.798,00 0718.0001 Εσοδα απο Καζινο Ροδου Α.Ε 

 0,00  1.125,00  1.125,00  0,00  1.125,00  1.125,00 -16.875,00  18.000,00 0718.0002 Εκδοση αδειων μουσικης 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 0718.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 0718.0005 Συνδρομές χρηστών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Δήμου Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 0718.0006 Τέλος για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή ζώων 
συντροφιάς 

Σύνολο Κ.Α. : 0718  412.623,00  398.748,00 -13.875,00  407.329,31  0,00  407.329,31  407.329,31  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 071  777.126,00  762.251,00 -14.875,00  625.891,64  0,00  625.891,64  625.891,64  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 07  777.126,00  762.251,00 -14.875,00  625.891,64  0,00  625.891,64  625.891,64  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0  59.094.099,40  62.840.656,86  3.746.557,46  62.844.506,58  0,00  62.844.506,58  61.963.263,40  881.243,18 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 

 0,00  9.296,00  9.296,00  0,00  9.296,00  9.296,00  1.296,00  8.000,00 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 

Σύνολο Κ.Α. : 112  8.000,00  9.296,00  1.296,00  9.296,00  0,00  9.296,00  9.296,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 11  8.000,00  9.296,00  1.296,00  9.296,00  0,00  9.296,00  9.296,00  0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1211 Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) 

 0,00  87.000,00  87.000,00  0,00  87.000,00  94.900,00  94.900,00  0,00 1211.0005 Έσοδα για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού 
των ΚΗΦΗ για ΑΜΚΕ 

Σύνολο Κ.Α. : 1211  0,00  94.900,00  94.900,00  87.000,00  0,00  87.000,00  87.000,00  0,00 

 0,00  111.000,00  111.000,00  0,00  111.000,00  111.000,00  0,00  111.000,00 1214 Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
λειτουργικές δαπάνες 

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 

 0,00  1.163.406,82  1.163.406,82  0,00  1.163.406,82  4.454.310,92  4.454.310,92  0,00 1215.0001 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 1215  0,00  4.454.310,92  4.454.310,92  1.163.406,82  0,00  1.163.406,82  1.163.406,82  0,00 

1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  200.563,39  200.563,39  0,00  200.563,39  331.000,00  0,00  331.000,00 1219.0002 Έσοδα από βοήθεια στο σπίτι 

Σύνολο Κ.Α. : 1219  331.000,00  331.000,00  0,00  200.563,39  0,00  200.563,39  200.563,39  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 121  442.000,00  4.991.210,92  4.549.210,92  1.561.970,21  0,00  1.561.970,21  1.561.970,21  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 12  442.000,00  4.991.210,92  4.549.210,92  1.561.970,21  0,00  1.561.970,21  1.561.970,21  0,00 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

 0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00 1311.0001 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 

Σύνολο Κ.Α. : 1311  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  0,00  1.883.940,00  1.883.940,00  0,00 

 0,00  263.000,00  263.000,00  0,00  263.000,00  263.800,00  0,00  263.800,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 
2880/2001) 

 0,00  147.000,00  147.000,00  0,00  147.000,00  147.000,00  0,00  147.000,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
επενδυτικές δαπάνες 

1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 

 0,00  28.430,26  28.430,26  0,00  28.430,26  28.430,26  28.430,26  0,00 1314.0006 Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι 

 0,00  78.735,48  78.735,48  0,00  78.735,48  78.735,48  78.735,48  0,00 1314.0012 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο ΔΔ Παραδεισίου 

Σύνολο Κ.Α. : 1314  0,00  107.165,74  107.165,74  107.165,74  0,00  107.165,74  107.165,74  0,00 

1319 Λοιπά Ειδικά προγράμματα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.040,00  0,00  6.040,00 1319.0024 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 
Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων. 

Σύνολο Κ.Α. : 1319  6.040,00  6.040,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 131  2.300.780,00  2.407.945,74  107.165,74  2.401.105,74  0,00  2.401.105,74  2.401.105,74  0,00 

132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  200.000,00  0,00 1321.0081 Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67.600,00  67.600,00  0,00 1321.0082 Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου 

 0,00  70.370,00  70.370,00  0,00  70.370,00  109.000,00  109.000,00  0,00 1321.0083 Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 
Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1321  0,00  376.600,00  376.600,00  70.370,00  0,00  70.370,00  70.370,00  0,00 

1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  123.000,00  0,00  123.000,00 1322.0004 Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας (ΠΔΕ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175.000,00  0,00  175.000,00 1322.0007 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων Δήμου 
Νότιας Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  282.341,00  0,00  282.341,00 1322.0017 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου Ροδίων 

 0,00  87.117,22  87.117,22  0,00  87.117,22  319.609,00  269.609,00  50.000,00 1322.0018 Αποκαταστάση ζημιών που προκλήθηκαν απο τη θεομηνία στις  
28/1/2011 στο Δ.Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  255.000,00  0,00  255.000,00 1322.0019 Επιχορήγηση Δήμου Ιαλυσσού Ν.Δωδεκανήσου για το 
κολυμβητήριο (τίτλος πράξης στο ΠΔΕ) 

 0,00  560.303,39  560.303,39  0,00  560.303,39  1.032.671,00  752.671,00  280.000,00 1322.0021 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν  απο τη θεομηνία 2013 
στο Δήμο Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  327.927,00  0,00  327.927,00 1322.0025 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή Αγ. Σουλά 
στο Δ.Δ. Σορωνής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -98.400,00  98.400,00 1322.0026 Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου 

 0,00  1.045.719,30  1.045.719,30  0,00  1.045.719,30  1.142.389,74  198.462,74  943.927,00 1322.0027 Κατασκευή κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 
Ρόδου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 1322.0028 Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α' 
και Β' βαθμού της χώρας 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00 1322.0029 Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου για τη συμμετοχή του στα Island 
Games 2017 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.019,38  20.019,38  0,00 1322.0030 Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου MOTIVATE 
του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.277,00  25.277,00  0,00 1322.0031 Επιχορήγηση για την Εθνική συμμετοχή του έργου 
BLUEISLANDS του προγράμματος INTERREG-MED 2014-2020 

Σύνολο Κ.Α. : 1322  2.535.595,00  3.805.234,12  1.269.639,12  1.695.139,91  0,00  1.695.139,91  1.695.139,91  0,00 

1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 

 0,00  1.516,57  1.516,57  0,00  1.516,57  13.281,00  0,00  13.281,00 1323.0001 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''Visits4u'' 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  151.257,50  151.257,50  0,00 1323.0002 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''MOTIVATE'' 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  190.981,74  190.981,74  0,00 1323.0003 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''BLUEISLANDS 

 0,00  91.785,00  91.785,00  0,00  91.785,00  91.785,00  91.785,00  0,00 1323.0004 Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ''IN-PREP" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.500,00  16.500,00  0,00 1323.0005 ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ΕΝΕΡΓΕΙας σε Δημόσια κτίρια 
του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ''ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  123.000,00  123.000,00  0,00 1323.0006 Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών 
για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.500,00  11.500,00  0,00 1323.0007 ACUA / Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε 
Αστικό Περιβάλλον- ''ACUA" 

Σύνολο Κ.Α. : 1323  13.281,00  598.305,24  585.024,24  93.301,57  0,00  93.301,57  93.301,57  0,00 

1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  346.095,00  276.095,00  70.000,00 1326.0002 Προγραμματική Σύμβαση  με Περιφέρεια Ν Αιγαίου για 
επισκευη-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη 
αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0006 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Ολοκλήρωση 
ανοικτού κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού." 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00  0,00  250.000,00 1326.0013 Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.Α για το έργο "Ολοκλήρωση 
όψεων Εθνικού Θεάτρου''. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00 1326.0032 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του έργου 
"Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Λίνδου." 

 0,00  43.744,21  43.744,21  0,00  43.744,21  45.000,00  0,00  45.000,00 1326.0035 Προγραμματικη σύμβαση με ΠΝΑ για την εκτέλεση του έργου 
"Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του 
συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.145.000,00  0,00  1.145.000,00 1326.0042 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο "Επισκευή - 
συντήρηση σχολικών κτιρίων" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00  0,00  74.400,00 1326.0043 Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου 
Μεσσαναγρού 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00  0,00  350.000,00 1326.0044 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Κατασκευή νέων 
και ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων στο Φαληράκι και 
αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με φωτιστικά νέας 
τεχνολογίας τύπου LED". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00  0,00  125.000,00 1326.0045 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Ηλεκτροφωτισμός 
Δημοτικού γηπέδου Λάρδου". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00  0,00  500.000,00 1326.0046 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Κατασκευή 
πεζοδρομίων απο Λιμένα Μαρίνας προς εμπορικό Λιμένα Ρόδου 
(οδός Αυστραλιας)". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 1326.0047 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Ανάπλαση πάρκου 
Ροδινίου" 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00  0,00  200.000,00 1326.0048 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Σωστικές 
παρεμβάσεις παραλιακού δρόμου Κρεμαστής". 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1326.0049 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Ανακατασκευή 
γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο φυτώριο Ρόδου''. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 1326.0050 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για το έργο"Βελτίωση 
υποδομών λαϊκής Αγίου Δημητρίου και ίδρυση νέας ιχθυαγοράς''. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  260.000,00  0,00  260.000,00 1326.0051 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Αφάντου 

Σύνολο Κ.Α. : 1326  5.169.400,00  5.445.495,00  276.095,00  43.744,21  0,00  43.744,21  43.744,21  0,00 

1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00 1328.0001 Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ 

 0,00  4.095,00  4.095,00  0,00  4.095,00  4.095,00  4.095,00  0,00 1328.0006 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 
επιλέξιμων περιοχών του Δήμου Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου 
του πρώην Δήμου Αταβύρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.529,00  0,00  21.529,00 1328.0021 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου περιοχών "ΚΑΠΙ" 
και Μανδρικό  της Δημοτικής  Ενότητας Αταβύρου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.139,00  0,00  2.139,00 1328.0022 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικών 
κοινοτήτων Διμυλιάς Σαλάκου και Απολλόνων της Δημοτικής 
Ενότητας Καμείρου 

 0,00  62.795,35  62.795,35  0,00  62.795,35  67.075,00  0,00  67.075,00 1328.0024 Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης τοπικής κοινότητας 
Ιστριου (Περιοχή Υψηλή) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  137.633,00  73,00  137.560,00 1328.0026 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΔΕ  Σορωνής 

 0,00  150,73  150,73  0,00  150,73  151,00  151,00  0,00 1328.0042 Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ της ΔΕ 
Καμείρου  Δήμου Ρόδου 

 0,00  964.250,14  964.250,14  0,00  964.250,14  906.472,58  86.472,58  820.000,00 1328.0076 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - παιδικοί 
σταθμοί και ΚΔΑΠ 

 0,00  50.114,40  50.114,40  0,00  50.114,40  409.000,00  0,00  409.000,00 1328.0088 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις Τ.Κ 
Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  192.914,11  1.465,11  191.449,00 1328.0101 Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο, 
λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
οικισμών της Νότιας Ρόδο, με χρήση νέων τεχνολογιών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  325.952,55  0,00  325.952,55 1328.0104 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  100.000,00  290.888,24  106.888,24  184.000,00 1328.0105 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου 
Ρόδου. 

 0,00  54.000,00  54.000,00  0,00  54.000,00  123.669,34  58.669,34  65.000,00 1328.0106 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου 

 0,00  77.000,00  77.000,00  0,00  77.000,00  94.900,00  47.450,00  47.450,00 1328.0107 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου 

 0,00  170.000,00  170.000,00  0,00  170.000,00  187.640,00  0,00  187.640,00 1328.0108 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105.385,44  105.385,44  0,00 1328.0109 Βρεφονηπιακός Σταθμός Σορωνής Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1328  2.458.794,55  2.870.444,26  411.649,71  1.497.256,42  0,00  1.497.256,42  1.497.256,42  0,00 

1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 1329.0001 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ρόδου. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00  0,00  150.000,00 1329.0034 Οριοθέτηση παραδοσιακού οικισμού Κατταβιάς και πολεοδομική 
μελέτη(ΔΕΗ Α.Ε.) 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  234.000,00  0,00  234.000,00 1329.0035 Ηλεκτοφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00  0,00  270.000,00 1329.0036 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς.(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00  0,00  410.000,00 1329.0037 Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς(Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00  0,00  300.000,00 1329.0038 Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο 
Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  237.473,64  237.473,64  0,00  237.473,64  237.473,64  237.473,64  0,00 1329.0040 Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπου 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Θεολόγου. (Χορηγία 
ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00 1329.0041 Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ 
στην Τ.Κ. Κατταβιάς (Χορηγία ΔΕΗ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.086.000,00  2.086.000,00  0,00 1329.0042 Χορηγία ΔΕΗ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας 
Ρόδου 

Σύνολο Κ.Α. : 1329  1.364.000,00  4.197.473,64  2.833.473,64  237.473,64  0,00  237.473,64  237.473,64  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 132  11.541.070,55  17.293.552,26  5.752.481,71  3.637.285,75  0,00  3.637.285,75  3.637.285,75  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 13  13.841.850,55  19.701.498,00  5.859.647,45  6.038.391,49  0,00  6.038.391,49  6.038.391,49  0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 

 0,00  778.928,65  778.928,65  0,00  778.928,65  764.144,71  64.144,71  700.000,00 1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 3 
ΝΔ356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 

Σύνολο Κ.Α. : 1511  700.000,00  764.144,71  64.144,71  778.928,65  0,00  778.928,65  778.928,65  0,00 

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 

 0,00  850,00  850,00  0,00  850,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1512.0001 Λοιπά πρόστιμα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 1512.0002 Πρόστιμα παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

 0,00  42.255,00  42.255,00  0,00  42.255,00  120.000,00  0,00  120.000,00 1512.0003 Πρόστιμα ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 0,00  430,00  430,00  0,00  430,00  410,00  410,00  0,00 1512.0004 Πρόστιμα ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 0,00  81.715,00  81.715,00  0,00  81.715,00  81.065,00  13.565,00  67.500,00 1512.0005 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Διοικητικές) 

 0,00  48.782,50  48.782,50  0,00  48.782,50  48.562,50  8.562,50  40.000,00 1512.0006 Πρόστιμα ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (Στάθμευση) 

 0,00  335.869,70  335.869,70  0,00  335.869,70  335.869,70  85.869,70  250.000,00 1512.0007 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 
31 Ν. 2130/93). 

 0,00  5.907,50  5.907,50  0,00  5.907,50  5.907,50  4.907,50  1.000,00 1512.0008 Πρόστιμα ΚΟΚ Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου 

Σελίδα: 13 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1512  482.500,00  595.814,70  113.314,70  515.809,70  0,00  515.809,70  515.809,70  0,00 

1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 

 0,00  33.322,37  33.322,37  0,00  33.322,37  31.947,68  2.547,68  29.400,00 1513.0001 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 
1080/80) 

 6.099,14  3.061,00  9.160,14  13.025,70  22.185,84  5.000,00  0,00  5.000,00 1513.0002 Πρόστιμα φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 107.297,14  34.090,21  141.387,35  117.658,55  259.045,90  40.000,00  0,00  40.000,00 1513.0003 Πρόστιμα για Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

Σύνολο Κ.Α. : 1513  74.400,00  76.947,68  2.547,68  314.554,11  130.684,25  183.869,86  70.473,58  113.396,28 

1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

 310.527,73  5.407,18  315.934,91  239.253,69  555.188,60  45.000,00  0,00  45.000,00 1519.0001 Πρόστιμα επί τελών παρεπιδημούντων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 252.207,77  6.343,69  258.551,46  24.770,44  283.321,90  10.000,00  0,00  10.000,00 1519.0002 Πρόστιμα επί τελών ακαθαρίστων εσόδων (αρθ.6&7 ν.1080/1980 
αρθρ18παρ 1 ν.2946/2001) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 1519.0003 Πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 1519.0006 Πρόστιμα από παραβάσεις Μικροπωλητών 

 0,00  200,00  200,00  0,00  200,00  2.000,00  0,00  2.000,00 1519.0008 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

 63.275,73  81.277,24  144.552,97  183.582,44  328.135,41  80.945,78  15.945,78  65.000,00 1519.0009 Πρόστιμα από ΤΑΠ 

 4.380,00  0,00  4.380,00  0,00  4.380,00  5.000,00  5.000,00  0,00 1519.0010 Πρόστιμα των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος         
(ΦΕΚ 1723/Β’/18-5-2017) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00 1519.0011 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7) 

Σύνολο Κ.Α. : 1519  130.000,00  155.945,78  25.945,78  1.171.225,91  447.606,57  723.619,34  93.228,11  630.391,23 

Σύνολο Κ.Α. : 151  1.386.900,00  1.592.852,87  205.952,87  2.780.518,37  578.290,82  2.202.227,55  1.458.440,04  743.787,51 

152 Παράβολα 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100,00  0,00  100,00 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 

1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

 0,00  750,00  750,00  0,00  750,00  3.000,00  0,00  3.000,00 1522.0002 Παράβολα έκδοσης αδειών μουσικής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00  0,00  7.000,00 1522.0004 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 

Σύνολο Κ.Α. : 1522  10.000,00  10.000,00  0,00  750,00  0,00  750,00  750,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 152  10.100,00  10.100,00  0,00  750,00  0,00  750,00  750,00  0,00 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 15  1.397.000,00  1.602.952,87  205.952,87  2.781.268,37  578.290,82  2.202.977,55  1.459.190,04  743.787,51 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

161 Εσοδα από επιχειρήσεις 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 -200.000,00  202.000,00 1613 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 161  202.000,00  2.000,00 -200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 

1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 1624.0001 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και 
πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 

 0,00  39.009,63  39.009,63  0,00  39.009,63  39.009,63  4.009,63  35.000,00 1624.0002 Έσοδα από δημοσιεύσεις 

Σύνολο Κ.Α. : 1624  36.000,00  40.009,63  4.009,63  39.009,63  0,00  39.009,63  39.009,63  0,00 

 0,00  1.095.794,13  1.095.794,13  0,00  1.095.794,13  1.095.794,13  1.095.794,13  0,00 1625 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω 
προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 

Σύνολο Κ.Α. : 162  36.000,00  1.135.803,76  1.099.803,76  1.134.803,76  0,00  1.134.803,76  1.134.803,76  0,00 

169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

 0,00  68.530,00  68.530,00  0,00  68.530,00  80.000,00  0,00  80.000,00 1693.0002 Παροχη υπηρεσιων για τελεση γαμων 

 0,00  140,00  140,00  0,00  140,00  140,00  140,00  0,00 1693.0003 Εσοδα για υπο του δήμου γενόμενες δαπάνες απομάκρυνσης και 
φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΚΥΑ 1002901/67/2002) 

Σύνολο Κ.Α. : 1693  80.000,00  80.140,00  140,00  68.670,00  0,00  68.670,00  68.670,00  0,00 

1694 'Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -400.000,00  400.000,00 1694.0001 'Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Προτιμισιακό  ΚΥΔ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -50.000,00  50.000,00 1694.0002 Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Προτιμισιακό  ΕΤΑΔ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -500.000,00  500.000,00 1694.0003 Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Δημοπρασίες ΚΥΔ 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -400.000,00  400.000,00 1694.0004 Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση τησ απλής χρήσης 
αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001)- 
Δημοπρασίες ΕΤΑΔ 

Σελίδα: 15 από 24 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 1694  1.350.000,00  0,00 -1.350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 18.238,55  452.408,56  470.647,11  0,00  470.647,11  452.408,56  451.408,56  1.000,00 1699.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 

 0,00  615.544,69  615.544,69  0,00  615.544,69  620.000,00  260.000,00  360.000,00 1699.0006 Έσοδο από παρακράτηση Δανείου της ΔΕΥΑ Ρόδου. 

 0,00  10.787,84  10.787,84  0,00  10.787,84  19.100,00  0,00  19.100,00 1699.0007 Εφάπαξ καταβολή τέλους διεύλευσης τομής και εγκατάστασης 
επι του εδάφους 

 0,00  421,67  421,67  0,00  421,67  17.000,00  17.000,00  0,00 1699.0008 Λοιπά έκτακτα έσοδα προερχόμενα από ΓΓΠΣ (Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) 

Σύνολο Κ.Α. : 1699  380.100,00  1.108.508,56  728.408,56  1.097.401,31  0,00  1.097.401,31  1.079.162,76  18.238,55 

Σύνολο Κ.Α. : 169  1.810.100,00  1.188.648,56 -621.451,44  1.166.071,31  0,00  1.166.071,31  1.147.832,76  18.238,55 

Σύνολο Κ.Α. : 16  2.048.100,00  2.326.452,32  278.352,32  2.300.875,07  0,00  2.300.875,07  2.282.636,52  18.238,55 

Σύνολο Κ.Α. : 1  17.736.950,55  28.631.410,11  10.894.459,56  12.691.801,14  578.290,82  12.113.510,32  11.351.484,26  762.026,06 

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 

211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 2.000.962,57  283.080,21  2.284.042,78  0,00  2.284.042,78  278.758,13  184.603,13  94.155,00 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 118.943,27  121.696,68  240.639,95  0,00  240.639,95  121.696,68  121.696,68  0,00 2111.0002 Έσοδα υπηρεσίας αεροδρομίου 

Σύνολο Κ.Α. : 2111  94.155,00  400.454,81  306.299,81  2.524.682,73  0,00  2.524.682,73  404.776,89  2.119.905,84 

 1.433,41  6.264,61  7.698,02  0,00  7.698,02  10.000,00 -20.000,00  30.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 50.605,09  20.502,33  71.107,42  464,20  71.571,62  20.467,80 -19.532,20  40.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 824,21  4.234,99  5.059,20  0,00  5.059,20  10.000,00  0,00  10.000,00 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 192.709,47  153.879,61  346.589,08  0,00  346.589,08  151.435,52  99.835,52  51.600,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 0,00  11.509,34  11.509,34  0,00  11.509,34  11.509,34  11.509,34  0,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 
πολεοδομικών σχεδίων. 

2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

 456.465,26  113.127,29  569.592,55  254,68  569.847,23  114.000,00  0,00  114.000,00 2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

 805.473,48  301.346,92  1.106.820,40  8.158,81  1.114.979,21  298.193,99  98.193,99  200.000,00 2118.0002 Τακτικά έσοδα απο τέλους παρεπιδημούντων επιτηδευματιών 

Σύνολο Κ.Α. : 2118  314.000,00  412.193,99  98.193,99  1.684.826,44  8.413,49  1.676.412,95  414.474,21  1.261.938,74 

Σελίδα: 16 από 24 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 

 0,00  1.262,74  1.262,74  0,00  1.262,74  10.000,00  0,00  10.000,00 2119.0001 Από μισθώματα ακινήτων πάσης φύσης 

 7.349,44  2.293,43  9.642,87  0,00  9.642,87  2.293,43  1.293,43  1.000,00 2119.0003 Δικαιώματα εμπορίας ποσίμων υδάτων 

 0,00  63,43  63,43  0,00  63,43  1.000,00  0,00  1.000,00 2119.0004 Από διάφορα λοιπά Έσοδα 

 128.198,90  17.463,10  145.662,00  0,00  145.662,00  28.000,00  0,00  28.000,00 2119.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 36.924,00  0,00  36.924,00  0,00  36.924,00  0,00  0,00  0,00 2119.0006 Έσοδα από προτιμησιακό δικαίωμα 

 0,00  6.705,00  6.705,00  0,00  6.705,00  7.000,00  0,00  7.000,00 2119.0008 Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων 

 69.877,98  30.923,81  100.801,79  0,00  100.801,79  30.572,75  11.572,75  19.000,00 2119.0009 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

 26.295,60  35.839,40  62.135,00  0,00  62.135,00  72.500,00  0,00  72.500,00 2119.0010 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 
9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 0,00  30,00  30,00  0,00  30,00  30,00  30,00  0,00 2119.0011 Έσοδα από καλοκαιρινά ΚΔΑΠ 

 2.425,00  2.650,00  5.075,00  0,00  5.075,00  7.000,00  0,00  7.000,00 2119.0012 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 
σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄)) 

 57.397,91  5.087,71  62.485,62  0,00  62.485,62  7.500,00  0,00  7.500,00 2119.0013 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ.15 Ν2115/93, αρθ27 
Ν.2130/93) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 2119.0014 Δικαιώματα από τη χρήση διαφόρων δημοτικών χώρων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 2119.0015 Δικαιώματα εισόδου αφής κανδυλίων 

Σύνολο Κ.Α. : 2119  186.000,00  198.896,18  12.896,18  430.787,45  0,00  430.787,45  102.318,62  328.468,83 

Σύνολο Κ.Α. : 211  725.755,00  1.214.957,64  489.202,64  5.082.723,88  8.877,69  5.073.846,19  1.117.960,60  3.955.885,59 

Σύνολο Κ.Α. : 21  725.755,00  1.214.957,64  489.202,64  5.082.723,88  8.877,69  5.073.846,19  1.117.960,60  3.955.885,59 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 

221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 

2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

 0,00  42.010,00  42.010,00  0,00  42.010,00  70.000,00  0,00  70.000,00 2211.0001 Παραβάσεις ΚΟΚ ελεγχόμενης στάθμευσης 

 130.342,14  16.883,17  147.225,31  1.820,00  149.045,31  29.600,00  0,00  29.600,00 2211.0002 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (διοικητικές) 

 0,00  32.395,50  32.395,50  0,00  32.395,50  40.000,00  0,00  40.000,00 2211.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ αστυνομικών τμημάτων (στάθμευση) 

 18,50  559,68  578,18  128,95  707,13  4.000,00  0,00  4.000,00 2211.0004 Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

Σελίδα: 17 από 24 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 522,18  0,00  522,18  140,54  662,72  5.000,00  0,00  5.000,00 2211.0005 Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων 

 11.576,62  170,36  11.746,98  3.638,05  15.385,03  10.000,00  0,00  10.000,00 2211.0006 Πρόστιμα τελών ακαθαρίστων εσόδων 

 0,00  40.757,50  40.757,50  0,00  40.757,50  40.757,50  20.757,50  20.000,00 2211.0007 Παραβάσεις ΚΟΚ Δημοτικής Αστυνομίας 

 202.136,55  0,00  202.136,55  0,00  202.136,55  1.000,00  0,00  1.000,00 2211.0008 Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα 

Σύνολο Κ.Α. : 2211  179.600,00  200.357,50  20.757,50  483.099,74  5.727,54  477.372,20  132.776,21  344.595,99 

2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 537.288,24  111.926,66  649.214,90  6.410,50  655.625,40  111.441,56  71.441,56  40.000,00 2212.0002 Από πρόστιμα επί των τελών κοινοχρήστων χώρων 

 700,00  150,00  850,00  0,00  850,00  1.000,00  0,00  1.000,00 2212.0003 Λοιπά πρόστιμα 

 2.813,91  10.612,98  13.426,89  2.916,33  16.343,22  30.000,00  0,00  30.000,00 2212.0006 Πρόστιμα ΤΑΠ παρελθόντων ετών 

 1.806,05  19.555,11  21.361,16  10.576,20  31.937,36  40.000,00  0,00  40.000,00 2212.0007 Πρόστιμα τελών καθαριότητας και φωτισμού παρελθόντων ετών 

 22.100,00  0,00  22.100,00  0,00  22.100,00  5.000,00  5.000,00  0,00 2212.0008 Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλευση ή την 
χρησιμοποίηση τους (Ν 4483 άρ.54, παρ 6 & 7) 

Σύνολο Κ.Α. : 2212  111.000,00  187.441,56  76.441,56  726.855,98  19.903,03  706.952,95  142.244,75  564.708,20 

Σύνολο Κ.Α. : 221  290.600,00  387.799,06  97.199,06  1.209.955,72  25.630,57  1.184.325,15  275.020,96  909.304,19 

Σύνολο Κ.Α. : 22  290.600,00  387.799,06  97.199,06  1.209.955,72  25.630,57  1.184.325,15  275.020,96  909.304,19 

Σύνολο Κ.Α. : 2  1.016.355,00  1.602.756,70  586.401,70  6.292.679,60  34.508,26  6.258.171,34  1.392.981,56  4.865.189,78 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 

 734.499,81  298.721,96  1.033.221,77  21.891,24  1.055.113,01  1.055.113,01  354.164,69  700.948,32 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 2.372.558,41  635.286,24  3.007.844,65  0,00  3.007.844,65  3.007.844,65 -132.155,35  3.140.000,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 

 438.305,43  17.088,60  455.394,03  0,00  455.394,03  455.394,03  5.394,03  450.000,00 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 

 291.571,57  11.683,68  303.255,25  0,00  303.255,25  303.255,25  23.255,25  280.000,00 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 

 106.904,64  60.255,28  167.159,92  73,89  167.233,81  167.233,81  57.233,81  110.000,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 

 611.705,44  54.278,36  665.983,80  71.281,56  737.265,36  737.265,36 -32.734,64  770.000,00 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 

3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 9.220.242,77  1.606.990,32  10.827.233,09  65.703,40  10.892.936,49  10.892.936,49  1.300.884,81  9.592.051,68 3218.0001 Από τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 

 4.849.326,25  210.475,68  5.059.801,93  39.867,84  5.099.669,77  5.099.669,77  1.098.382,92  4.001.286,85 3218.0002 Από τέλος ακαθαρίστων εσόδων 

Σύνολο Κ.Α. : 3218  13.593.338,53  15.992.606,26  2.399.267,73  15.992.606,26  105.571,24  15.887.035,02  1.817.466,00  14.069.569,02 

3219 Λοιπά έσοδα. 

 2.919.713,81  239.504,65  3.159.218,46  0,00  3.159.218,46  3.159.218,46  459.218,46  2.700.000,00 3219.0001 Έσοδα από μισθώματα 

 1.769.138,90  84.092,05  1.853.230,95  0,00  1.853.230,95  1.853.230,95  453.230,95  1.400.000,00 3219.0002 Από δικαιώματα χρήσης Δημοτικών χώρων 

 602.386,55  0,00  602.386,55  0,00  602.386,55  602.386,55  0,00  602.386,55 3219.0003 Από την συμμετοχή λοιπών Δήμων στο σκουπιδότοπο 

 3.031,53  11,58  3.043,11  0,00  3.043,11  3.043,11  0,00  3.043,11 3219.0004 Έσοδα ΠΟΕ  από υπηρεσίες εκκένωσης 

 667.029,70  80.707,51  747.737,21  5.814,80  753.552,01  753.552,01  103.552,01  650.000,00 3219.0005 Από τέλη κοινοχρήστων χώρων 

 469.967,87  0,00  469.967,87  0,00  469.967,87  469.967,87  0,00  469.967,87 3219.0006 Από τέλη διαφημίσεων 

 0,00  40.336,31  40.336,31  16.812.666,54  16.853.002,85  16.853.002,85 -72.664,03  16.925.666,88 3219.0007 Από  Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου (ΔΗ.ΦΟ ΔΩ.) 

 1.019.667,65  257.588,64  1.277.256,29  64.028,12  1.341.284,41  1.341.284,41 -88.715,59  1.430.000,00 3219.0008 Από δικαιώματα εκμετάλευση ακτών 

 1.982.921,29  96.090,03  2.079.011,32  5.836,09  2.084.847,41  2.084.847,41 -110.692,30  2.195.539,71 3219.0009 Λοιπά τακτικά έσοδα παρελθουσών χρήσεων 

 71.257,84  1.641,56  72.899,40  0,00  72.899,40  72.899,40 -3.221,96  76.121,36 3219.0010 Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ΠΟΕ 

 388.685,94  50.630,47  439.316,41  674,92  439.991,33  439.991,33  39.991,33  400.000,00 3219.0012 Έσοδα ΠΟΕ από μετατροπή εισφοράς γης 

 1.800.679,03  498.522,09  2.299.201,12  74.240,53  2.373.441,65  2.373.441,65  573.441,65  1.800.000,00 3219.0099 Λοιπά έσοδα. 

Σύνολο Κ.Α. : 3219  28.652.725,48  30.006.866,00  1.354.140,52  30.006.866,00  16.963.261,00  13.043.605,00  1.349.124,89  11.694.480,11 

Σύνολο Κ.Α. : 321  47.697.012,33  51.725.578,37  4.028.566,04  51.725.578,37  17.162.078,93  34.563.499,44  4.243.905,01  30.319.594,43 

322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 

 306.963,69  23,18  306.986,87  0,00  306.986,87  306.986,87  295.851,56  11.135,31 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 

3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 

 2.381.580,66  144.351,89  2.525.932,55  2.086.737,91  4.612.670,46  4.623.834,45  873.834,45  3.750.000,00 3222.0001 Από πρόστιμα επί των τελών παρεπιδημούντων 

 3.407.344,80  31.838,34  3.439.183,14  633.142,96  4.072.326,10  4.072.326,10  672.326,10  3.400.000,00 3222.0002 Από πρόστιμα επί των ακαθάριστων εσόδων 

 2.584.254,80  145.696,14  2.729.950,94  195.591,16  2.925.542,10  2.925.542,10  465.542,10  2.460.000,00 3222.0003 Από πρόστιμα επί τελών κοινόχρηστων χώρων 

 0,00  28.088,98  28.088,98  16.709.422,81  16.737.511,79  16.737.511,79 -65.369,46  16.802.881,25 3222.0004 Από πρόστιμα  ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 77.851,31  0,00  77.851,31  0,00  77.851,31  77.851,31  1,31  77.850,00 3222.0005 Από πρόστιμα επί τελών διαφημίσεων 

 82.459,27  972,93  83.432,20  0,00  83.432,20  83.432,20 -2.047,17  85.479,37 3222.0007 Από πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού καθαριότητας 

 1.968.300,21  2.594,54  1.970.894,75  29.975,00  2.000.869,75  2.000.869,75 -808,43  2.001.678,18 3222.0009 Από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων 

 674.122,10  754,81  674.876,91  8.176,00  683.052,91  683.052,91 -606,77  683.659,68 3222.0010 Από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων 

 202.730,28  14.247,29  216.977,57  0,00  216.977,57  216.977,57 -22.341,13  239.318,70 3222.0011 Από πρόστιμα πλανόδιων μικροπωλητών 

 7.211.302,14  285.125,09  7.496.427,23  46.301,13  7.542.728,36  7.542.728,36  1.942.728,36  5.600.000,00 3222.0012 Από πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 

 3.316,21  0,00  3.316,21  0,00  3.316,21  3.316,21  0,00  3.316,21 3222.0015 Από διάθεση τσιμεντοϊστών 

 953.665,36  9.705,42  963.370,78  0,00  963.370,78  963.370,78 -28,46  963.399,24 3222.0016 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 

 1.000.203,46  40.988,33  1.041.191,79  450.344,15  1.491.535,94  1.491.535,94  211.535,94  1.280.000,00 3222.0017 Λοιπά πρόστιμα 

Σύνολο Κ.Α. : 3222  37.347.582,63  41.422.349,47  4.074.766,84  41.411.185,48  20.159.691,12  21.251.494,36  704.363,76  20.547.130,60 

Σύνολο Κ.Α. : 322  37.358.717,94  41.729.336,34  4.370.618,40  41.718.172,35  20.159.691,12  21.558.481,23  704.386,94  20.854.094,29 

Σύνολο Κ.Α. : 32  85.055.730,27  93.454.914,71  8.399.184,44  93.443.750,72  37.321.770,05  56.121.980,67  4.948.291,95  51.173.688,72 

Σύνολο Κ.Α. : 3  85.055.730,27  93.454.914,71  8.399.184,44  93.443.750,72  37.321.770,05  56.121.980,67  4.948.291,95  51.173.688,72 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

 0,00  1.529.880,12  1.529.880,12  0,00  1.529.880,12  2.300.000,00  1.500.000,00  800.000,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 

Σύνολο Κ.Α. : 4111  800.000,00  2.300.000,00  1.500.000,00  1.529.880,12  0,00  1.529.880,12  1.529.880,12  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 411  800.000,00  2.300.000,00  1.500.000,00  1.529.880,12  0,00  1.529.880,12  1.529.880,12  0,00 

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

 0,00  1.434.955,20  1.434.955,20  0,00  1.434.955,20  1.700.000,00  600.000,00  1.100.000,00 4121.0001 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 

Σύνολο Κ.Α. : 4121  1.100.000,00  1.700.000,00  600.000,00  1.434.955,20  0,00  1.434.955,20  1.434.955,20  0,00 

4122 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

 0,00  14.746,80  14.746,80  0,00  14.746,80  50.000,00  0,00  50.000,00 4122.0001 Φόροι   και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

Σύνολο Κ.Α. : 4122  50.000,00  50.000,00  0,00  14.746,80  0,00  14.746,80  14.746,80  0,00 

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ 

 4.909,87  436.368,44  441.278,31  0,00  441.278,31  650.000,00  250.000,00  400.000,00 4123.0001 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών 
κλπ 

Σύνολο Κ.Α. : 4123  400.000,00  650.000,00  250.000,00  441.278,31  0,00  441.278,31  436.368,44  4.909,87 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 

 0,00  10.026,28  10.026,28  0,00  10.026,28  14.000,00  14.000,00  0,00 4124.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου 

 0,00  67.595,89  67.595,89  0,00  67.595,89  90.000,00  0,00  90.000,00 4124.0003 Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα 

 0,00  13.518,03  13.518,03  0,00  13.518,03  20.000,00  0,00  20.000,00 4124.0004 Κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ 

 2.048,00  785,52  2.833,52  0,00  2.833,52  12.000,00  10.000,00  2.000,00 4124.0006 Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου 

Σύνολο Κ.Α. : 4124  112.000,00  136.000,00  24.000,00  93.973,72  0,00  93.973,72  91.925,72  2.048,00 

Σύνολο Κ.Α. : 412  1.662.000,00  2.536.000,00  874.000,00  1.984.954,03  0,00  1.984.954,03  1.977.996,16  6.957,87 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 

 0,00  716.725,87  716.725,87  0,00  716.725,87  850.000,00  200.000,00  650.000,00 4131.0001 Εισφορά υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 

 0,00  526.277,93  526.277,93  0,00  526.277,93  2.000.000,00  0,00  2.000.000,00 4131.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 

 0,00  4.117.412,90  4.117.412,90  0,00  4.117.412,90  4.600.000,00  800.000,00  3.800.000,00 4131.0003 Εισφορά στο Ι.Κ.Α. 

 0,00  574.728,67  574.728,67  0,00  574.728,67  870.000,00  250.000,00  620.000,00 4131.0005 Εισφορά στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο μηχανικών) 

 0,00  63.927,22  63.927,22  0,00  63.927,22  70.000,00  0,00  70.000,00 4131.0007 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 

 0,00  35.392,84  35.392,84  0,00  35.392,84  46.000,00  26.000,00  20.000,00 4131.0008 Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ 

 0,00  11.367,67  11.367,67  0,00  11.367,67  15.000,00  0,00  15.000,00 4131.0009 Εισφορά στο ΤΑΙΣΥΤ 

 0,00  993,20  993,20  0,00  993,20  8.000,00  0,00  8.000,00 4131.0010 Εισφορά στο  ΤΣΑΥ 

 0,00  387,04  387,04  0,00  387,04  7.000,00  0,00  7.000,00 4131.0011 Εισφορά στο ΤΑΝ (ΝΟΜΙΚΩΝ) 

 0,00  17.762,44  17.762,44  0,00  17.762,44  30.000,00  8.000,00  22.000,00 4131.0022 Εισφορά στο Μ.Τ.Π.Υ 

 0,00  358.925,66  358.925,66  0,00  358.925,66  405.000,00  25.000,00  380.000,00 4131.0023 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% 

 0,00  123.636,38  123.636,38  0,00  123.636,38  400.000,00  0,00  400.000,00 4131.0024 Ειδική εισφορά  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% 
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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  2.690,01  2.690,01  0,00  2.690,01  5.000,00  2.000,00  3.000,00 4131.0025 Ειδική εισφορά ΤΠΔΥ 1% 

 0,00  100.624,93  100.624,93  0,00  100.624,93  200.000,00  0,00  200.000,00 4131.0028 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ 2% (Αορίστου χρόνου) 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4131.0029 Εισφορά 1% εξοδων κίνησης Νομικών υπερ ΟΑΕΔ(Ν.3986/11) 

 0,00  213.518,54  213.518,54  0,00  213.518,54  250.000,00  100.000,00  150.000,00 4131.0030 Εισφορά σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 

 0,00  3.778,04  3.778,04  0,00  3.778,04  8.000,00  0,00  8.000,00 4131.0031 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ 

 0,00  482,49  482,49  0,00  482,49  800,00  0,00  800,00 4131.0032 Εισφορά σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ 

 0,00  19.162,68  19.162,68  0,00  19.162,68  30.000,00  10.000,00  20.000,00 4131.0099 Λοιπές ασφαλιστικές εισφορών 

Σύνολο Κ.Α. : 4131  8.374.800,00  9.795.800,00  1.421.000,00  6.887.794,51  0,00  6.887.794,51  6.887.794,51  0,00 

4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 4132.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 

Σύνολο Κ.Α. : 4132  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 413  8.377.800,00  9.798.800,00  1.421.000,00  6.887.794,51  0,00  6.887.794,51  6.887.794,51  0,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  291.141,82  291.141,82  0,00  291.141,82  340.000,00  0,00  340.000,00 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 

 0,00  244.294,12  244.294,12  0,00  244.294,12  350.000,00  0,00  350.000,00 4141.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Σύνολο Κ.Α. : 4141  690.000,00  690.000,00  0,00  535.435,94  0,00  535.435,94  535.435,94  0,00 

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

 0,00  31.774,77  31.774,77  0,00  31.774,77  90.000,00  0,00  90.000,00 4142.0001 Συνδρομές Συλλόγου - ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

 0,00  47.813,34  47.813,34  0,00  47.813,34  58.000,00  8.000,00  50.000,00 4142.0002 Κρατήσεις από καταλογισμούς, εισόδημα, διατροφή κ.τ.λ. 

 0,00  8.742,88  8.742,88  0,00  8.742,88  20.000,00  15.000,00  5.000,00 4142.0006 Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  
Δημοσίων Συμβάσεων 

 0,00  7.612,12  7.612,12  0,00  7.612,12  17.000,00  17.000,00  0,00 4142.0007 Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

Σύνολο Κ.Α. : 4142  145.000,00  185.000,00  40.000,00  95.943,11  0,00  95.943,11  95.943,11  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 414  835.000,00  875.000,00  40.000,00  631.379,05  0,00  631.379,05  631.379,05  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 41  11.674.800,00  15.509.800,00  3.835.000,00  11.034.007,71  0,00  11.034.007,71  11.027.049,84  6.957,87 

Σελίδα: 22 από 24 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

421 Επιστροφές χρημάτων 

4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 4211.0001 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

Σύνολο Κ.Α. : 4211  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

 0,00  28.000,00  28.000,00  0,00  28.000,00  70.000,00  0,00  70.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 

Σύνολο Κ.Α. : 4212  70.000,00  70.000,00  0,00  28.000,00  0,00  28.000,00  28.000,00  0,00 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 

 0,00  1.224,51  1.224,51  0,00  1.224,51  15.000,00  0,00  15.000,00 4213.0001 Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρημάτικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 

 681,28  30.234,52  30.915,80  0,00  30.915,80  29.977,79  4.977,79  25.000,00 4213.0002 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων 

Σύνολο Κ.Α. : 4213  40.000,00  44.977,79  4.977,79  32.140,31  0,00  32.140,31  31.459,03  681,28 

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  24.535,18  24.535,18  0,00  24.535,18  50.000,00  0,00  50.000,00 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 

 0,00  99,00  99,00  0,00  99,00  1.000,00  0,00  1.000,00 4214.0002 Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 4214  51.000,00  51.000,00  0,00  24.634,18  0,00  24.634,18  24.634,18  0,00 

4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 0,00  14.812,03  14.812,03  0,00  14.812,03  20.000,00  0,00  20.000,00 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 4219.0002 Επιστροφή χρημάτων απο παρακράτηση μισθού υπαλλήλων του 
Δήμου Ρόδου. 

 0,00  120.053,68  120.053,68  0,00  120.053,68  120.053,68  120.053,68  0,00 4219.0004 Επιστροφή αδιάθετου ποσού επιχορήγησης από τον ΠΡΟΤΟΥΡ 

Σύνολο Κ.Α. : 4219  25.000,00  145.053,68  120.053,68  134.865,71  0,00  134.865,71  134.865,71  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 421  206.000,00  331.031,47  125.031,47  219.640,20  0,00  219.640,20  218.958,92  681,28 

Σύνολο Κ.Α. : 42  206.000,00  331.031,47  125.031,47  219.640,20  0,00  219.640,20  218.958,92  681,28 

Σύνολο Κ.Α. : 4  11.880.800,00  15.840.831,47  3.960.031,47  11.253.647,91  0,00  11.253.647,91  11.246.008,76  7.639,15 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Σελίδα: 23 από 24 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



50 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ  2017 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΕΙΣΠΡΑ- 
ΧΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ 

ΒΕΒΑΙ- 
ΩΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟ- 
ΡΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΕΣΟΔΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΔΙΑΓΡΑ- 
ΦΘΕΝΤΑ 

 0,00  3.153.188,79  3.153.188,79  0,00  3.153.188,79  3.153.188,79 -1.159.811,21  4.313.000,00 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -250.000,00  250.000,00 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 
πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  12.887.864,17  12.887.864,17  0,00  12.887.864,17  12.887.864,17  12.887.864,17  0,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 511  4.563.000,00  16.041.052,96  11.478.052,96  16.041.052,96  0,00  16.041.052,96  16.041.052,96  0,00 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 0,00  5.259.390,50  5.259.390,50  0,00  5.259.390,50  5.259.390,50  2.728.390,50  2.531.000,00 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 0,00  3.167.156,64  3.167.156,64  0,00  3.167.156,64  3.167.156,64 -4.648.843,36  7.816.000,00 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 
ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 

 0,00  55.805,60  55.805,60  0,00  55.805,60  55.805,60 -503.194,40  559.000,00 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) 

 0,00  6.204.846,52  6.204.846,52  0,00  6.204.846,52  6.204.846,52  3.673.846,52  2.531.000,00 5129 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 

Σύνολο Κ.Α. : 512  13.437.000,00  14.687.199,26  1.250.199,26  14.687.199,26  0,00  14.687.199,26  14.687.199,26  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 51  18.000.000,00  30.728.252,22  12.728.252,22  30.728.252,22  0,00  30.728.252,22  30.728.252,22  0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 5  18.000.000,00  30.728.252,22  12.728.252,22  30.728.252,22  0,00  30.728.252,22  30.728.252,22  0,00 

 192.783.935,22  40.314.886,85  233.098.822,07  217.254.638,17  37.934.569,13  179.320.069,04  121.630.282,15  57.689.786,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

Σελίδα: 24 από 24 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 
31/12/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 
ΘΕΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 
ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 
ΘΕΝ 

ΑΝΑΜΟΡ- 
ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  755.800,00  10.000,00  765.800,00  656.659,97  11.202,44  645.457,53  645.457,53  0,00  120.342,47 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  812.730,00  227.026,27  1.039.756,27  630.263,74  14.103,57  616.160,17  616.160,17  0,00  423.596,10 

00-62 Παροχές τρίτων  309.800,00  130.000,00  439.800,00  378.416,15  14.942,56  363.473,59  363.473,59  0,00  76.326,41 

00-63 Φόροι - τέλη  564.000,00  1.404.609,64  1.968.609,64  879.968,93  1.250,00  878.718,93  878.718,93  0,00  1.089.890,71 

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα  3.166.281,00 -759.472,99  2.406.808,01  970.960,79  117.563,16  853.397,63  853.397,63  0,00  1.553.410,38 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης  4.583.000,00  320.000,00  4.903.000,00  4.341.971,84  21.444,90  4.320.526,94  4.320.526,94  0,00  582.473,06 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 4.864.640,00  2.455.900,00  7.320.540,00  4.850.252,61  40.500,00  4.809.752,61  4.809.752,61  0,00  2.510.787,39 

00-68 Λοιπά έξοδα  450.000,00  105.000,00  555.000,00  116.617,13  12.958,04  103.659,09  103.659,09  0,00  451.340,91 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  6.808.167,43  0,00  12.591.146,49  12.591.146,49  233.964,67  12.825.111,16  19.399.313,92  3.893.062,92  15.506.251,00 

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  900.700,00  181.702,30  1.082.402,30  179.357,96  30.024,38  149.333,58  149.333,58  0,00  933.068,72 

00-82 Λοιπές αποδόσεις  11.774.800,00  3.935.000,00  15.709.800,00  11.556.467,41  23.405,92  11.533.061,49  11.533.061,49  0,00  4.176.738,51 

00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  1.057.836,99  1.057.836,99  116.467,83  2.128,21  114.339,62  114.339,62  0,00  943.497,37 

00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 81.530.000,00  8.345.730,00  89.875.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89.875.730,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8  95.929.034,60  0,00  11.796.734,69  11.796.734,69  55.558,51  11.852.293,20  107.725.769,29  13.520.269,29  94.205.500,00 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  6.299.963,98  298.556,25  6.598.520,23  6.103.053,85  3.437,78  6.099.616,07  6.099.616,07  0,00  498.904,16 

10-62 Παροχές τρίτων  5.579.800,00  5.930.488,16  11.510.288,16  4.291.743,65  35.146,45  4.256.597,20  4.256.597,20  0,00  7.253.690,96 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα  44.500,00  103.419,38  147.919,38  28.951,67  0,00  28.951,67  28.951,67  0,00  118.967,71 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  717.800,00  65.000,00  782.800,00  142.725,41  2.376,83  140.348,58  140.348,58  0,00  642.451,42 

Σελίδα 1 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩ- 

ΘΕΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  8.514.014,25  0,00  10.525.513,52  10.525.513,52  40.961,06  10.566.474,58  19.039.527,77  6.397.463,79  12.642.063,98 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 207.600,00  63.460,00  271.060,00  42.921,59  3.991,44  38.930,15  38.930,15  0,00  232.129,85 

10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχορηγήσεις) 

 130.472,00  0,00  130.472,00  130.471,66  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  0,34 

Σύνολα ΚΑ: 10-7  232.130,19  0,00  169.401,81  169.401,81  3.991,44  173.393,25  401.532,00  63.460,00  338.072,00 

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  612.000,00  38.204,52  650.204,52  197.464,21  24.375,29  173.088,92  173.088,92  0,00  477.115,60 

10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  676.610,79  676.610,79  236.890,62  53.695,50  183.195,12  183.195,12  0,00  493.415,67 

Σύνολα ΚΑ: 10-8  970.531,27  0,00  356.284,04  356.284,04  78.070,79  434.354,83  1.326.815,31  714.815,31  612.000,00 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  2.124.600,00  40.450,00  2.165.050,00  2.052.479,50  25.623,84  2.026.855,66  2.026.855,66  0,00  138.194,34 

15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  49.800,00  49.800,00  24.291,60  0,00  24.291,60  24.291,60  0,00  25.508,40 

15-62 Παροχές τρίτων  34.000,00  3.000,00  37.000,00  6.785,70  327,00  6.458,70  6.458,70  0,00  30.541,30 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα  262.649,22  75.000,00  337.649,22  88.435,83  0,00  88.435,83  88.435,83  0,00  249.213,39 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  212.000,00  31.000,00  243.000,00  29.579,66  0,00  29.579,66  29.579,66  0,00  213.420,34 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 10.804.541,74  428.662,02  11.233.203,76  10.986.696,62  0,00  10.986.696,62  10.986.696,62  0,00  246.507,14 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  903.384,91  0,00  13.162.318,07  13.162.318,07  25.950,84  13.188.268,91  14.065.702,98  627.912,02  13.437.790,96 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 411.040,00  360.973,64  772.013,64  243.400,84  0,00  243.400,84  243.400,84  0,00  528.612,80 

15-73 Έργα  2.832.800,00  390.699,48  3.223.499,48  259.108,95  0,00  259.108,95  259.108,95  0,00  2.964.390,53 

15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  9.600,00  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  3.502.603,33  0,00  502.509,79  502.509,79  0,00  502.509,79  4.005.113,12  761.273,12  3.243.840,00 

15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  797.500,00 -281.142,69  516.357,31  313.615,47  54.813,33  258.802,14  258.802,14  0,00  257.555,17 

15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  278.220,43  278.220,43  36.976,92  123,25  36.853,67  36.853,67  0,00  241.366,76 

Σύνολα ΚΑ: 15-8  498.921,93  0,00  295.655,81  295.655,81  54.936,58  350.592,39  794.577,74 -2.922,26  797.500,00 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Σελίδα 2 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
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ΘΕΝΤΑ 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 
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ΝΤΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ- 

ΘΕΝ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  8.312.223,76  102.028,80  8.414.252,56  7.733.291,60  186.118,30  7.547.173,30  7.547.173,30  0,00  867.079,26 

20-62 Παροχές τρίτων  7.749.299,24  1.124.034,85  8.873.334,09  7.292.438,74  82.904,88  7.209.533,86  7.209.533,86  0,00  1.663.800,23 

20-63 Φόροι - τέλη  60.000,00 -1.500,00  58.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.500,00 

20-64 Λοιπά γενικά έξοδα  477,00  0,00  477,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  477,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  260.000,00  50.000,00  310.000,00  156.954,12  0,00  156.954,12  156.954,12  0,00  153.045,88 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  2.742.902,37  0,00  14.913.661,28  14.913.661,28  269.023,18  15.182.684,46  17.656.563,65  1.274.563,65  16.382.000,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 110.000,00 -39.728,80  70.271,20  10.465,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  59.805,60 

20-73 Έργα  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  509.805,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  10.465,60  520.271,20  410.271,20  110.000,00 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  343.940,77 -119.499,99  224.440,78  96.396,63  2.756,71  93.639,92  93.639,92  0,00  130.800,86 

20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  318.226,07  318.226,07  166.061,51  7.737,60  158.323,91  158.323,91  0,00  159.902,16 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού 

έτους 

 658.000,00  359.000,00  1.017.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.017.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8  1.307.703,02  0,00  251.963,83  251.963,83  10.494,31  262.458,14  1.559.666,85  557.726,08  1.001.940,77 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.992.000,00  2.000,00  3.994.000,00  3.727.818,24  0,00  3.727.818,24  3.727.818,24  0,00  266.181,76 

30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  62.000,00  62.000,00  148,80  0,00  148,80  148,80  0,00  61.851,20 

30-62 Παροχές τρίτων  846.000,00 -146.048,95  699.951,05  204.503,66  6.864,00  197.639,66  197.639,66  0,00  502.311,39 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα  38.000,00  20.000,00  58.000,00  32.140,67  0,00  32.140,67  32.140,67  0,00  25.859,33 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.723.000,00  522.837,41  2.245.837,41  1.263.875,27  0,00  1.263.875,27  1.263.875,27  0,00  981.962,14 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  1.838.165,82  0,00  5.221.622,64  5.221.622,64  6.864,00  5.228.486,64  7.059.788,46  460.788,46  6.599.000,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 71.000,00  14.898,41  85.898,41  23.620,14  23.620,14  0,00  0,00  0,00  85.898,41 

30-73 Έργα  7.221.221,00  2.208.735,82  9.429.956,82  765.677,39  32.530,26  733.147,13  733.147,13  0,00  8.696.809,69 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 176.821,00  126.517,02  303.338,02  15.176,52  6.944,00  8.232,52  8.232,52  0,00  295.105,50 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  9.077.813,60  0,00  741.379,65  741.379,65  63.094,40  804.474,05  9.819.193,25  2.350.151,25  7.469.042,00 

Σελίδα 3 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΑΡΧΙΚΑ 
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ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  1.965.859,23 -626.261,90  1.339.597,33  180.744,09  19.863,48  160.880,61  160.880,61  0,00  1.178.716,72 

30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  1.437.622,80  1.437.622,80  233.102,22  22.013,20  211.089,02  211.089,02  0,00  1.226.533,78 

Σύνολα ΚΑ: 30-8  2.405.250,50  0,00  371.969,63  371.969,63  41.876,68  413.846,31  2.777.220,13  811.360,90  1.965.859,23 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.069.400,00  67.000,00  1.136.400,00  1.014.076,81  0,00  1.014.076,81  1.014.076,81  0,00  122.323,19 

35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  10.000,00  76.700,00  86.700,00  6.051,20  3.025,60  3.025,60  3.025,60  0,00  83.674,40 

35-62 Παροχές τρίτων  176.000,00  118.000,00  294.000,00  95.581,88  50.149,89  45.431,99  45.431,99  0,00  248.568,01 

35-64 Λοιπά γενικά έξοδα  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  128.000,00  34.000,00  162.000,00  23.242,60  0,00  23.242,60  23.242,60  0,00  138.757,40 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  593.823,00  0,00  1.085.777,00  1.085.777,00  53.175,49  1.138.952,49  1.679.600,00  295.700,00  1.383.900,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 80.000,00  29.000,00  109.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  109.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  109.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  109.000,00  29.000,00  80.000,00 

35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  116.000,00 -15.445,93  100.554,07  114.866,10  35.997,51  78.868,59  78.868,59  0,00  21.685,48 

35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  73.863,35  73.863,35  50.536,92  35.322,81  15.214,11  15.214,11  0,00  58.649,24 

Σύνολα ΚΑ: 35-8  80.334,72  0,00  94.082,70  94.082,70  71.320,32  165.403,02  174.417,42  58.417,42  116.000,00 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  887.200,00  25.000,00  912.200,00  837.749,69  31,34  837.718,35  837.718,35  0,00  74.481,65 

40-62 Παροχές τρίτων  5.500,00  0,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα  3.000,00  2.000,00  5.000,00  1.068,12  35,20  1.032,92  1.032,92  0,00  3.967,08 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  64.500,00  10.000,00  74.500,00  45.263,38  0,00  45.263,38  45.263,38  0,00  29.236,62 

Σύνολα ΚΑ: 40-6  113.185,35  0,00  884.014,65  884.014,65  66,54  884.081,19  997.200,00  37.000,00  960.200,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 40.000,00  10.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 1.153.101,00  3.149.729,73  4.302.830,73  104.124,81  7.855,20  96.269,61  96.269,61  0,00  4.206.561,12 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  4.256.561,12  0,00  96.269,61  96.269,61  7.855,20  104.124,81  4.352.830,73  3.159.729,73  1.193.101,00 

Σελίδα 4 από 7 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  120.000,00 -2.054,29  117.945,71  38.095,22  7.080,80  31.014,42  31.014,42  0,00  86.931,29 

40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  265.980,35  265.980,35  216.245,88  32.325,03  183.920,85  183.920,85  0,00  82.059,50 

Σύνολα ΚΑ: 40-8  168.990,79  0,00  214.935,27  214.935,27  39.405,83  254.341,10  383.926,06  263.926,06  120.000,00 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  178.800,00  13.000,00  191.800,00  162.282,11  0,00  162.282,11  162.282,11  0,00  29.517,89 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  10.000,00  0,00  10.000,00  3.370,32  3.370,32  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  39.517,89  0,00  162.282,11  162.282,11  3.370,32  165.652,43  201.800,00  13.000,00  188.800,00 

45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

45-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  0,00  7.999,09  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-8  0,00  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  2.999,09  5.000,00 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 0,00  109.000,00  109.000,00  35.668,36  17.834,18  17.834,18  17.834,18  0,00  91.165,82 

Σύνολα ΚΑ: 60-6  91.165,82  0,00  17.834,18  17.834,18  17.834,18  35.668,36  109.000,00  109.000,00  0,00 

60-73 Έργα  1.994.042,55  299.480,16  2.293.522,71  1.520.621,39  100.010,21  1.420.611,18  1.420.611,18  0,00  872.911,53 

Σύνολα ΚΑ: 60-7  872.911,53  0,00  1.420.611,18  1.420.611,18  100.010,21  1.520.621,39  2.293.522,71  299.480,16  1.994.042,55 

60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  50.000,00 -26.871,09  23.128,91  23.086,80  261,39  22.825,41  22.825,41  0,00  303,50 

Σύνολα ΚΑ: 60-8  303,50  0,00  22.825,41  22.825,41  261,39  23.086,80  23.128,91 -26.871,09  50.000,00 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

61-64 Λοιπά γενικά έξοδα  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-6  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

61-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 
 98.400,00 -98.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

61-73 Έργα  779.936,00  306.923,55  1.086.859,55  14.850,80  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  1.072.008,75 

Σύνολα ΚΑ: 61-7  1.072.008,75  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  1.086.859,55  208.523,55  878.336,00 

61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  111.000,00 -76.126,68  34.873,32  2.874,83  2.569,40  305,43  305,43  0,00  34.567,89 

Σύνολα ΚΑ: 61-8  34.567,89  0,00  305,43  305,43  2.569,40  2.874,83  34.873,32 -76.126,68  111.000,00 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

62-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  19.279,34  19.279,34  14.867,34  0,00  14.867,34  14.867,34  0,00  4.412,00 

Σελίδα 5 από 7 
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Σύνολα ΚΑ: 62-6  4.412,00  0,00  14.867,34  14.867,34  0,00  14.867,34  19.279,34  19.279,34  0,00 

62-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 943.927,00  179.183,40  1.123.110,40  1.044.069,86  0,00  1.044.069,86  1.044.069,86  0,00  79.040,54 

62-73 Έργα  0,00  151,00  151,00  150,73  0,00  150,73  150,73  0,00  0,27 

Σύνολα ΚΑ: 62-7  79.040,81  0,00  1.044.220,59  1.044.220,59  0,00  1.044.220,59  1.123.261,40  179.334,40  943.927,00 

62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  88.000,00 -44.011,47  43.988,53  9.861,94  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  34.126,59 

Σύνολα ΚΑ: 62-8  34.126,59  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  43.988,53 -44.011,47  88.000,00 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. 

Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - 

Επιδοτήσεις - Δωρεές 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

64-73 Έργα  829.743,00  1.379.880,00  2.209.623,00  814.367,27  0,00  814.367,27  814.367,27  0,00  1.395.255,73 

64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 457.341,00  0,00  457.341,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  457.341,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7  1.852.596,73  0,00  814.367,27  814.367,27  0,00  814.367,27  2.666.964,00  1.379.880,00  1.287.084,00 

64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  1.050.000,00 -588.265,41  461.734,59  65.961,50  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  395.773,09 

64-82 Λοιπές αποδόσεις  200.000,00  360.000,00  560.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  560.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-8  955.773,09  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  65.961,50  1.021.734,59 -228.265,41  1.250.000,00 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

69-73 Έργα  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00 

69-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  60.000,00 -60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  3.259.400,00  283.333,26  3.542.733,26  3.141.740,83  0,00  3.141.740,83  3.141.740,83  0,00  400.992,43 

70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων  0,00  25.500,00  25.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.500,00 

70-62 Παροχές τρίτων  299.000,00  174.900,00  473.900,00  85.477,16  8.688,00  76.789,16  76.789,16  0,00  397.110,84 

70-63 Φόροι - τέλη  20.000,00  50.000,00  70.000,00  505,00  0,00  505,00  505,00  0,00  69.495,00 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα  24.000,00  68.600,00  92.600,00  26.404,33  0,00  26.404,33  26.404,33  0,00  66.195,67 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.097.000,00  212.341,04  1.309.341,04  890.379,45  23.893,31  866.486,14  866.486,14  0,00  442.854,90 

Σελίδα 6 από 7 
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Σύνολα ΚΑ: 70-6  1.402.148,84  0,00  4.111.925,46  4.111.925,46  32.581,31  4.144.506,77  5.514.074,30  814.674,30  4.699.400,00 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας 

παγίων 

 214.000,00  573.400,00  787.400,00  318.647,76  123.078,68  195.569,08  195.569,08  0,00  591.830,92 

70-73 Έργα  850.000,00  226.206,00  1.076.206,00  42.154,84  0,00  42.154,84  42.154,84  0,00  1.034.051,16 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 60.000,00  81.180,00  141.180,00  24.180,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  117.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  1.742.882,08  0,00  261.903,92  261.903,92  123.078,68  384.982,60  2.004.786,00  880.786,00  1.124.000,00 

70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)  280.000,00  158.661,17  438.661,17  406.396,57  41.896,00  364.500,57  364.500,57  0,00  74.160,60 

70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  0,00  337.951,05  337.951,05  157.639,19  15.946,40  141.692,79  141.692,79  0,00  196.258,26 

Σύνολα ΚΑ: 70-8  270.418,86  0,00  506.193,36  506.193,36  57.842,40  564.035,76  776.612,22  496.612,22  280.000,00 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 

πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

 1.660.284,73  556.528,50  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23 

Σύνολα ΚΑ: 9  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23  556.528,50  1.660.284,73 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  151.337.106,41  0,00  81.761.715,66  81.761.715,66  1.394.157,73  83.155.873,39  233.098.822,07  40.314.886,85  192.783.935,22 
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ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2017 

Περίοδος αναφοράς: 1/1/2017 - 
31/12/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

00-6031.0001 Αποδοχές γενικού γραμματέα ειδικών συμβούλων και 

επιστημονικών συνεργατών. 

 133.600,00  0,00  133.600,00  105.301,55  9.134,75  96.166,80  96.166,80  0,00  37.433,20 

00-6031.0002 Αποδοχές δικηγόρων και νομικών συμβούλων  162.000,00  0,00  162.000,00  96.143,79  0,00  96.143,79  96.143,79  0,00  65.856,21 

Σύνολα ΚΑ: 00-6031  103.289,41  0,00  192.310,59  192.310,59  9.134,75  201.445,34  295.600,00  0,00  295.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-603  103.289,41  0,00  192.310,59  192.310,59  9.134,75  201.445,34  295.600,00  0,00  295.600,00 

00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

00-6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων  35.200,00  10.000,00  45.200,00  41.445,86  2.067,69  39.378,17  39.378,17  0,00  5.821,83 

00-6053.0002 Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών (Ε.Τ.Α.Α)  13.000,00  0,00  13.000,00  8.355,60  0,00  8.355,60  8.355,60  0,00  4.644,40 

Σύνολα ΚΑ: 00-6053  10.466,23  0,00  47.733,77  47.733,77  2.067,69  49.801,46  58.200,00  10.000,00  48.200,00 

00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 

00-6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ/τ. ΤΑΔΚΥ  406.000,00  0,00  406.000,00  405.413,17  0,00  405.413,17  405.413,17  0,00  586,83 

Σύνολα ΚΑ: 00-6056  586,83  0,00  405.413,17  405.413,17  0,00  405.413,17  406.000,00  0,00  406.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-605  11.053,06  0,00  453.146,94  453.146,94  2.067,69  455.214,63  464.200,00  10.000,00  454.200,00 

00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

00-6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 

συνέδρια και σεμινάρια 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6073  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

00-6074 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 
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00-6074.0001 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο 

ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6074  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-607  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-60  120.342,47  0,00  645.457,53  645.457,53  11.202,44  656.659,97  765.800,00  10.000,00  755.800,00 

00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 

00-6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  10.000,00  34.664,93  44.664,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44.664,93 

Σύνολα ΚΑ: 00-6111  44.664,93  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44.664,93  34.664,93  10.000,00 

00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 

00-6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  5.000,00  50.000,00  55.000,00  7.460,08  2.437,84  5.022,24  5.022,24  0,00  49.977,76 

Σύνολα ΚΑ: 00-6116  49.977,76  0,00  5.022,24  5.022,24  2.437,84  7.460,08  55.000,00  50.000,00  5.000,00 

00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

00-6117.0001 Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 

με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

 5.000,00  10.000,00  15.000,00  6.836,62  2.718,33  4.118,29  4.118,29  0,00  10.881,71 

00-6117.0003 Αμοιβή ενεργειακών επιθεωρητών  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6117.0007 Λοιπές αμοιβές  5.000,00  10.000,00  15.000,00  6.139,24  1.345,40  4.793,84  4.793,84  0,00  10.206,16 

Σύνολα ΚΑ: 00-6117  31.087,87  0,00  8.912,13  8.912,13  4.063,73  12.975,86  40.000,00  20.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-611  125.730,56  0,00  13.934,37  13.934,37  6.501,57  20.435,94  139.664,93  104.664,93  35.000,00 

00-612 Δαπάνες αιρετών 

00-6121 Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 

00-6121.0001 Αντιμισθία  Δημάρχου αντιδημάρχων και προέδρου 

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) 

 480.000,00  15.000,00  495.000,00  487.522,34  0,00  487.522,34  487.522,34  0,00  7.477,66 

00-6121.0003 Αντιμισθία και έξοδα παράστασης αιρετών πρώην 

Δήμου Πεταλουδών 

 0,00  5.501,34  5.501,34  5.501,34  0,00  5.501,34  5.501,34  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6121  7.477,66  0,00  493.023,68  493.023,68  0,00  493.023,68  500.501,34  20.501,34  480.000,00 

00-6124 Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/1999) 

00-6124.0001 Έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων κοινοτήτων 

(άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6124  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 
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00-6126.0001 Εργοδοτικές εισφορές επί της αντιμισθίας των 

Δημάρχων και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 

 14.400,00  25.000,00  39.400,00  32.630,79  0,00  32.630,79  32.630,79  0,00  6.769,21 

Σύνολα ΚΑ: 00-6126  6.769,21  0,00  32.630,79  32.630,79  0,00  32.630,79  39.400,00  25.000,00  14.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-612  19.246,87  0,00  525.654,47  525.654,47  0,00  525.654,47  544.901,34  45.501,34  499.400,00 

00-613 Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών 

00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 

00-6131.0001 Λοιπές αμοιβές τρίτων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6131  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

00-6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 

00-6132.0001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6132  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-613  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 

00-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 

00-6142.0001 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως 2016 

(Ορκωτοί Λογιστές) 

 0,00  9.920,00  9.920,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.920,00 

00-6142.0003 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών διαχειριστικης περιόδου 

2017(Ορκωτοί Λογιστές) 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-6142.0008 Αμοιβή ελεγκτικών εταιρειών (ορκωτός λογιστής)  24.800,00  0,00  24.800,00  7.440,00  7.440,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

00-6142.0024 Αμοιβή εταιρείας για την απεντόμωση και μυοκτονία σε 

διάφορς περιοχές του Δήμου. 

 10.000,00  0,00  10.000,00  1.909,60  0,00  1.909,60  1.909,60  0,00  8.090,40 

00-6142.0025 Αμοιβή για έκδοση βεβαιώσεων για 

ταχογράφους-περιοριστή ταχύτητας-κάρτας καυσαερίων 

και πυροσβεστήρων 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6142.0026 Αμοιβή για έλεγχο ΚΤΕΟ και πιστοποίηση 

μηχανημάτων έργου(Παράβολα και πιστοποίηση) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  1.512,00  162,00  1.350,00  1.350,00  0,00  18.650,00 

00-6142.0036 Yπηρεσίες φύλαξης  Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

00-6142.0038 Λειτουργία και συντήρηση συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων Δήμου Ρόδου 

 19.530,00  0,00  19.530,00  19.530,00  0,00  19.530,00  19.530,00  0,00  0,00 

00-6142.0039 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Ρόδου  74.000,00  0,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

00-6142.0040 Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Πεταλουδών  60.000,00  0,00  60.000,00  38.653,73  0,00  38.653,73  38.653,73  0,00  21.346,27 

00-6142.0041 Σύμβουλος Υποστήριξης  για την Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου 

Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης 

 0,00  22.140,00  22.140,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.140,00 
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00-6142.0042 Παροχή υπηρ. υποστήρ. στην προετοιμ. υποβολής 

πρότασης στην ΕΓΣΔΙΤ, της Ενεργ. Αναβ. – Αυτοματ. 

του Συστ. δικτύων Οδοφωτ. και Ηλεκτροφ. Κοινοχρ. 

Χώρων μέσω της χρήσης νέων τεχν.& εφαρμ."Smart 

Citιes" 

 0,00  24.800,00  24.800,00  15.128,00  0,00  15.128,00  15.128,00  0,00  9.672,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6142  258.618,67  0,00  76.571,33  76.571,33  7.602,00  84.173,33  335.190,00  76.860,00  258.330,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-614  258.618,67  0,00  76.571,33  76.571,33  7.602,00  84.173,33  335.190,00  76.860,00  258.330,00 

00-615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 

00-6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 

00-6153.0001 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6153  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 

00-6154.0001 Αποζημίωση σε Δ.Ο.Υ υπερ δημοσίου για χορήγηση 

στοιχείων 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-6154.0002 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6154  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-615  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00  0,00  6.000,00 

00-616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 

00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 

00-6162.0001 Λοιπά έξοδα τρίτων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6162  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-616  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-61  423.596,10  0,00  616.160,17  616.160,17  14.103,57  630.263,74  1.039.756,27  227.026,27  812.730,00 

00-62 Παροχές τρίτων 

00-622 Επικοινωνίες 

00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 

00-6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη-ΕΛΤΑ  24.800,00  0,00  24.800,00  37.810,20  13.628,40  24.181,80  24.181,80  0,00  618,20 

00-6221.0002 Ταχυμεταφορές  20.000,00  0,00  20.000,00  5.770,82  1.214,16  4.556,66  4.556,66  0,00  15.443,34 

Σύνολα ΚΑ: 00-6221  16.061,54  0,00  28.738,46  28.738,46  14.842,56  43.581,02  44.800,00  0,00  44.800,00 

00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 

00-6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού 

 250.000,00  130.000,00  380.000,00  324.556,56  0,00  324.556,56  324.556,56  0,00  55.443,44 

Σύνολα ΚΑ: 00-6222  55.443,44  0,00  324.556,56  324.556,56  0,00  324.556,56  380.000,00  130.000,00  250.000,00 
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00-6223 Κινητή τηλεφωνία 

00-6223.0001 Κινητή τηλεφωνία  15.000,00  0,00  15.000,00  10.278,57  100,00  10.178,57  10.178,57  0,00  4.821,43 

Σύνολα ΚΑ: 00-6223  4.821,43  0,00  10.178,57  10.178,57  100,00  10.278,57  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-622  76.326,41  0,00  363.473,59  363.473,59  14.942,56  378.416,15  439.800,00  130.000,00  309.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-62  76.326,41  0,00  363.473,59  363.473,59  14.942,56  378.416,15  439.800,00  130.000,00  309.800,00 

00-63 Φόροι - τέλη 

00-631 Φόροι 

00-6311 Φόροι τόκων 

00-6311.0001 Φόροι τόκων  3.000,00  54.609,64  57.609,64  22.725,25  0,00  22.725,25  22.725,25  0,00  34.884,39 

Σύνολα ΚΑ: 00-6311  34.884,39  0,00  22.725,25  22.725,25  0,00  22.725,25  57.609,64  54.609,64  3.000,00 

00-6312 Λοιποί φόροι 

00-6312.0001 Λοιποί φόροι  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6312  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-631  35.884,39  0,00  22.725,25  22.725,25  0,00  22.725,25  58.609,64  54.609,64  4.000,00 

00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 

00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 

00-6331.0001 Λοιποί φόροι και τέλη  500.000,00  1.350.000,00  1.850.000,00  857.243,68  1.250,00  855.993,68  855.993,68  0,00  994.006,32 

00-6331.0002 Φόρος υπερ ΤΑΔΚΥ για την προμήθεια καυσίμων 

υπηρεσιακών οχημάτων 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

00-6331.0003 Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί μισθωμάτων  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

00-6331.0004 Τέλος υπαγωγής ρύθμισης αυθαιρέτων Ν. 4178/2013  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6331  1.054.006,32  0,00  855.993,68  855.993,68  1.250,00  857.243,68  1.910.000,00  1.350.000,00  560.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-633  1.054.006,32  0,00  855.993,68  855.993,68  1.250,00  857.243,68  1.910.000,00  1.350.000,00  560.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-63  1.089.890,71  0,00  878.718,93  878.718,93  1.250,00  879.968,93  1.968.609,64  1.404.609,64  564.000,00 

00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 

00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

αιρετών 

 15.000,00  75.000,00  90.000,00  27.354,94  0,00  27.354,94  27.354,94  0,00  62.645,06 

00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων  8.000,00  5.000,00  13.000,00  754,90  0,00  754,90  754,90  0,00  12.245,10 

Σύνολα ΚΑ: 00-642  74.890,16  0,00  28.109,84  28.109,84  0,00  28.109,84  103.000,00  80.000,00  23.000,00 

00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 
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00-6431.0001 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

Δήμου 

 8.000,00  7.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6431.0002 Διαφημιστικό υλικό  για την προβολή του Δήμου  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6431.0003 Δημιουργία ιστοσελίδας για τουριστική προβολή του 

Δήμου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

00-6431.0004 Σχεδιασμός λογότυπου και τουριστικού οδηγού  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

00-6431.0005 Δημιουργία προωθητικών video spots για τη Ρόδο, 

προωθητικές φωτογραφήσεις της Ρόδου και 

φωτογραφική κάλυψη όλων των δράσεων του Δήμου 

Ρόδου 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6431.0006 Δαπάνες για προβολή, ενημέρωση και διαφήμιση της 

Ανακύκλωσης στο νησί της Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-6431.0008 Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων 

ενημέρωσης και προβολής, διοργάνωση τεχνικών 

συναντήσεων και ημερίδων του έργου ACUA 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6431  71.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  71.000,00  28.000,00  43.000,00 

00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

00-6432.0001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό  15.000,00  0,00  15.000,00  6.840,69  0,00  6.840,69  6.840,69  0,00  8.159,31 

Σύνολα ΚΑ: 00-6432  8.159,31  0,00  6.840,69  6.840,69  0,00  6.840,69  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

00-6433.0001 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

 15.000,00  0,00  15.000,00  12.454,56  2.988,40  9.466,16  9.466,16  0,00  5.533,84 

00-6433.0002 Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα 

πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το 

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων 

& Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. 

 5.000,00  0,00  5.000,00  7.737,60  3.868,80  3.868,80  3.868,80  0,00  1.131,20 

Σύνολα ΚΑ: 00-6433  6.665,04  0,00  13.334,96  13.334,96  6.857,20  20.192,16  20.000,00  0,00  20.000,00 

00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 

00-6434.0001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6434  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-643  90.824,35  0,00  20.175,65  20.175,65  6.857,20  27.032,85  111.000,00  28.000,00  83.000,00 

00-644 Συνέδρια και εορτές 

00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 

00-6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις  8.000,00  7.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6441  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  7.000,00  8.000,00 

00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 
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00-6442.0001 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων  10.000,00  5.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6442  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  5.000,00  10.000,00 

00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 

00-6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6443  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 

00-6444.0001 Έξοδα αδελφοποιήσεων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6444  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-644  48.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  48.000,00  12.000,00  36.000,00 

00-645 Συνδρομές 

00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 

00-6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα 

 30.000,00  0,00  30.000,00  15.575,40  0,00  15.575,40  15.575,40  0,00  14.424,60 

Σύνολα ΚΑ: 00-6451  14.424,60  0,00  15.575,40  15.575,40  0,00  15.575,40  30.000,00  0,00  30.000,00 

00-6452 Συνδρομές Internet 

00-6452.0001 Συνδρομές Internet  15.000,00  0,00  15.000,00  5.974,45  0,00  5.974,45  5.974,45  0,00  9.025,55 

Σύνολα ΚΑ: 00-6452  9.025,55  0,00  5.974,45  5.974,45  0,00  5.974,45  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6453 Λοιπές συνδρομές 

00-6453.0001 Συνδρομή για την "Ενωση Πόλεων Μεσαιωνικών 

Κάστρων" 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-6453.0003 Συμμετοχή στον Οργανισμό των πόλεων παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς(OWHC) 

 8.000,00  0,00  8.000,00  3.618,33  0,00  3.618,33  3.618,33  0,00  4.381,67 

00-6453.0004 Λοιπές συνδρομές  20.000,00  0,00  20.000,00  15.512,00  2.700,00  12.812,00  12.812,00  0,00  7.188,00 

00-6453.0005 Συνδρομή σε Σύνδεσμο Δημ. & Κοιν. Ιαματικών Πηγών  1.500,00  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  1.500,00  1.500,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6453  31.569,67  0,00  17.930,33  17.930,33  2.700,00  20.630,33  49.500,00  0,00  49.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-645  55.019,82  0,00  39.480,18  39.480,18  2.700,00  42.180,18  94.500,00  0,00  94.500,00 

00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

00-6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  20.000,00  0,00  20.000,00  2.837,12  0,00  2.837,12  2.837,12  0,00  17.162,88 

Σύνολα ΚΑ: 00-6463  17.162,88  0,00  2.837,12  2.837,12  0,00  2.837,12  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-646  17.162,88  0,00  2.837,12  2.837,12  0,00  2.837,12  20.000,00  0,00  20.000,00 

00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 
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00-6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

00-6491.0001 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας 

του Δήμου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6491  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

00-6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 

 2.000.000,00 -1.332.374,23  667.625,77  405.495,88  106.007,08  299.488,80  299.488,80  0,00  368.136,97 

00-6492.0002 Δαπάνες για αποζημιώσεις πολιτών λόγω μη τήρησης 

προθεσμιών διεκπερεωσης υποθέσεων απο τη διοικηση 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6492  369.136,97  0,00  299.488,80  299.488,80  106.007,08  405.495,88  668.625,77 -1.332.374,23  2.001.000,00 

00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 

00-6493.0001 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 

παρ. 2 Ν 2372/1940) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6493  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 

00-6494.0001 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών  2.000,00  10.000,00  12.000,00  1.998,88  1.998,88  0,00  0,00  0,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6494  12.000,00  0,00  0,00  0,00  1.998,88  1.998,88  12.000,00  10.000,00  2.000,00 

00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 

00-6495.0001 Έξοδα διαχείρησης τραπεζών  1.000,00  0,00  1.000,00  826,96  0,00  826,96  826,96  0,00  173,04 

00-6495.0002 Προμήθειες διαβιβαζομένων εσόδων (μέσω Τ.Π.Δ.)  50.000,00  0,00  50.000,00  35.289,05  0,00  35.289,05  35.289,05  0,00  14.710,95 

00-6495.0003 Δαπάνη για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0004 Δαπάνη για πληρωμή ΕΝΦΙΑ  500.000,00  0,00  500.000,00  401.555,33  0,00  401.555,33  401.555,33  0,00  98.444,67 

00-6495.0005 Οφειλές προς Δ.Ο.Υ  δημοτικών επιχειρήσεωντων 

πρώην Δήμων Ρόδου που έχουν καταργηθεί, 

 100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

00-6495.0006 Οφειλές προς Ι.Κ.Α δημοτικών επιχειρήσεων των πρώην 

Δήμων Ρόδου, που έχουν καταργηθεί, 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

00-6495.0008 Έξοδα για ταφή μεταναστών  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-6495.0009 Έξοδα για την σίτιση μεταναστών  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0010 Έξοδα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

μεταναστών 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0011 Έξοδα για την εξασφάλιση ειδών πρώτης ανάγκης 

μεταναστών 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0012 Έξοδα για την μεταφορά των μεταναστών από μια 

περιοχή σε άλλη εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

00-6495.0013 Δαπάνες για το πρόγραμμα ''Γαλάζιες Σημαίες"  12.000,00  0,00  12.000,00  2.400,00  0,00  2.400,00  2.400,00  0,00  9.600,00 
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00-6495.0014 'Εξοδα για τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. 

 15.000,00  15.000,00  30.000,00  19.235,70  0,00  19.235,70  19.235,70  0,00  10.764,30 

00-6495.0015 Δαπάνες για το πρόγραμμα "Visits4u"  11.781,00  0,00  11.781,00  3.999,00  0,00  3.999,00  3.999,00  0,00  7.782,00 

00-6495.0016 Δαπάνες για το πρόγραμμα "MOTIVATE"  0,00  126.257,50  126.257,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  126.257,50 

00-6495.0017 Δαπάνες για το πρόγραμμα "BLUEISLANDS"  0,00  200.858,74  200.858,74  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.858,74 

00-6495.0018 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης 

για το έργο «MOTIVATE» 

 0,00  8.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

00-6495.0019 Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"  0,00  81.785,00  81.785,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  81.785,00 

00-6495.0020 Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

00-6495.0021 Δαπάνες (Γενικά έξοδα) για το ACUA  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6495  884.376,20  0,00  463.306,04  463.306,04  0,00  463.306,04  1.347.682,24  442.901,24  904.781,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-649  1.267.513,17  0,00  762.794,84  762.794,84  108.005,96  870.800,80  2.030.308,01 -879.472,99  2.909.781,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-64  1.553.410,38  0,00  853.397,63  853.397,63  117.563,16  970.960,79  2.406.808,01 -759.472,99  3.166.281,00 

00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 

00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

00-6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 

00-6511.0001 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Λινδίων  με αρ. συμβ. 

24241-00/0, 1-3-2010 με "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" 

 29.000,00  0,00  29.000,00  28.613,81  0,00  28.613,81  28.613,81  0,00  386,19 

00-6511.0002 Τόκοι Δανείου τ. Δ.Πεταλούδων με αρ.σύμβασης 

2248/1-10-2007 με '' Τράπεζα EFG EUROBANK  - 

Ergasias Α.Ε.'' 

 60.000,00  0,00  60.000,00  35.795,32  0,00  35.795,32  35.795,32  0,00  24.204,68 

00-6511.0003 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. 

συμβ.23265-00/2-19-2009 με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 40.000,00  0,00  40.000,00  39.498,62  0,00  39.498,62  39.498,62  0,00  501,38 

00-6511.0004 Τόκοι δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ.  

18841-00/5-22-7-2008  με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 4.500,00  0,00  4.500,00  5.046,20  962,46  4.083,74  4.083,74  0,00  416,26 

00-6511.0005 Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  510.000,00  0,00  510.000,00  464.644,07  0,00  464.644,07  464.644,07  0,00  45.355,93 

00-6511.0006 Τόκοι δανείου Τ.Π & .Δ, (ΔΕΥΑ)  106.000,00  0,00  106.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  106.000,00 

00-6511.0007 Τόκοι Δανείου Τ.Π. & Δ. (ΔΕΥΑ)  180.000,00  0,00  180.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  180.000,00 

00-6511.0008 Τόκοι ποσού υπερανάληψης λογαριασμού όψεως 

(overdraft) στην Εμπορική Τράπεζα 

 143.000,00  0,00  143.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  143.000,00 

00-6511.0009 Τόκοι Δανείου Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος  275.000,00  0,00  275.000,00  274.060,55  0,00  274.060,55  274.060,55  0,00  939,45 

Σύνολα ΚΑ: 00-6511  500.803,89  0,00  846.696,11  846.696,11  962,46  847.658,57  1.347.500,00  0,00  1.347.500,00 

00-6514 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 
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00-6514.0001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6514  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

00-6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  4.000,00  0,00  4.000,00  339,27  0,00  339,27  339,27  0,00  3.660,73 

00-6515.0002 Προμήθεια τραπεζών ΔΙΑ για καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων 

 2.000,00  0,00  2.000,00  850,38  0,00  850,38  850,38  0,00  1.149,62 

00-6515.0003 Προμήθεια τραπεζών για έξοδα μισθοδοσίας (ΔΙΑΣ)  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6515  6.810,35  0,00  1.189,65  1.189,65  0,00  1.189,65  8.000,00  0,00  8.000,00 

00-6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 

00-6516.0001 Χρεωλύσια δανείου τ. Δήμου Λινδίων   με αρ. συμβ. 

24241-00/0, 1-3-2010 με "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε" 

 106.000,00  0,00  106.000,00  105.713,04  0,00  105.713,04  105.713,04  0,00  286,96 

00-6516.0002 Χρεωλύσια  Δανείου τ. Δ.Πεταλούδων  αρ. συμβ 

2248/1-10-2007 με "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 

ERGASIAS A.E." 

 180.000,00  0,00  180.000,00  180.000,00  0,00  180.000,00  180.000,00  0,00  0,00 

00-6516.0003 Χρεωλύσια  δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ. 

23265-00/2-19-11-2009 με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

 143.000,00  0,00  143.000,00  142.382,09  0,00  142.382,09  142.382,09  0,00  617,91 

00-6516.0004 Χρεωλύσια δανείου τ. Δήμου Αρχαγγέλου  με αρ. συμβ. 

18841-00/5-22-7-2008  με MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

 82.000,00  0,00  82.000,00  102.192,22  20.482,44  81.709,78  81.709,78  0,00  290,22 

00-6516.0005 Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ.  555.000,00  0,00  555.000,00  502.333,92  0,00  502.333,92  502.333,92  0,00  52.666,08 

00-6516.0006 Χρεωλύσια ΤΠ & Δ απο Δάνεια ΔΕΥΑ  300.000,00  320.000,00  620.000,00  615.544,69  0,00  615.544,69  615.544,69  0,00  4.455,31 

00-6516.0009 Χρεωλύσια  Δανείου Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος  1.850.000,00  0,00  1.850.000,00  1.841.926,94  0,00  1.841.926,94  1.841.926,94  0,00  8.073,06 

Σύνολα ΚΑ: 00-6516  66.389,54  0,00  3.469.610,46  3.469.610,46  20.482,44  3.490.092,90  3.536.000,00  320.000,00  3.216.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-651  577.003,78  0,00  4.317.496,22  4.317.496,22  21.444,90  4.338.941,12  4.894.500,00  320.000,00  4.574.500,00 

00-652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 

00-6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 

00-6525.0001 Προμήθειες τραπεζικής εγγυητικής επιστολής υπέρ του 

Δημοσίου για την τήρηση των όρων καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης παραχώρησης της"Μαρίνας" (Αποφ. Δ.Σ. 

223/03) 

 3.500,00  0,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

00-6525.0005 Προμήθειες τραπεζών  5.000,00  0,00  5.000,00  3.030,72  0,00  3.030,72  3.030,72  0,00  1.969,28 

Σύνολα ΚΑ: 00-6525  5.469,28  0,00  3.030,72  3.030,72  0,00  3.030,72  8.500,00  0,00  8.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-652  5.469,28  0,00  3.030,72  3.030,72  0,00  3.030,72  8.500,00  0,00  8.500,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-65  582.473,06  0,00  4.320.526,94  4.320.526,94  21.444,90  4.341.971,84  4.903.000,00  320.000,00  4.583.000,00 

00-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

00-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 

00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 

00-6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές  1.128.640,00  0,00  1.128.640,00  1.118.252,61  0,00  1.118.252,61  1.118.252,61  0,00  10.387,39 

Σύνολα ΚΑ: 00-6711  10.387,39  0,00  1.118.252,61  1.118.252,61  0,00  1.118.252,61  1.128.640,00  0,00  1.128.640,00 

00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 

00-6715.0001 Οργανισμός Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.)  1.250.000,00  80.000,00  1.330.000,00  1.148.400,00  0,00  1.148.400,00  1.148.400,00  0,00  181.600,00 

00-6715.0002 Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης  206.000,00  0,00  206.000,00  158.100,00  20.000,00  138.100,00  138.100,00  0,00  67.900,00 

00-6715.0003 Επιχορήγηση  ΔΟΠΑΡ (Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου) 

 1.700.000,00  185.000,00  1.885.000,00  1.905.000,00  20.000,00  1.885.000,00  1.885.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6715  249.500,00  0,00  3.171.500,00  3.171.500,00  40.000,00  3.211.500,00  3.421.000,00  265.000,00  3.156.000,00 

00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

00-6718.0005 Διαβίβαση επιχορήγησης στην Αστική μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και 

Ανάπτυξης Ρόδου. 

 0,00  94.900,00  94.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  94.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6718  94.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  94.900,00  94.900,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-671  354.787,39  0,00  4.289.752,61  4.289.752,61  40.000,00  4.329.752,61  4.644.540,00  359.900,00  4.284.640,00 

00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 

00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 

00-6722.0001 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου 

πληθυσμού 

 51.000,00  0,00  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6722  51.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  51.000,00  0,00  51.000,00 

00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 

00-6723.0001 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 

3033/54 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6723  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

00-6724 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων 

00-6724.0001 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6724  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

00-6725 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ 

00-6725.0001 Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ  500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 
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Σύνολα ΚΑ: 00-6725  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-672  55.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55.000,00  0,00  55.000,00 

00-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 

00-6733.0001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 

δημότες 

 20.000,00  0,00  20.000,00  20.500,00  500,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6733  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  500,00  20.500,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

00-6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 

00-6736.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 

σωματεία 

 500.000,00  0,00  500.000,00  500.000,00  0,00  500.000,00  500.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6736  0,00  0,00  500.000,00  500.000,00  0,00  500.000,00  500.000,00  0,00  500.000,00 

00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 

00-6737.0001 Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική 

Σύμβαση 2017-2020, για την υλοποίηση του 

Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο 

πλαίσιο του προγράμματος MEDIA-CREATIVE 

EUROPE της Ε.Ε. 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

00-6737.0005 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ρόδου και 

ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. 

Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ που 

επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ 

 0,00  2.086.000,00  2.086.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.086.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6737  2.101.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.101.000,00  2.101.000,00  0,00 

00-6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

00-6739.0001 Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων για κάλυψη 

δράσεων πυροπροστασίας από τα έσοδα της πολιτικής 

προστασίας 2017 

 5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6739  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-673  2.101.000,00  0,00  520.000,00  520.000,00  500,00  520.500,00  2.621.000,00  2.096.000,00  525.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-67  2.510.787,39  0,00  4.809.752,61  4.809.752,61  40.500,00  4.850.252,61  7.320.540,00  2.455.900,00  4.864.640,00 

00-68 Λοιπά έξοδα 

00-681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

00-6811 Εγγυήσεις ενοικίου 

00-6811.0001 Εγγυήσεις ενοικίου  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6811  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  5.000,00  0,00 

00-6813 Λοιπές εγγυήσεις 
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00-6813.0001 Λοιπές εγγυήσεις  70.000,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

00-6813.0002 Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή 

κοινωνικών δομών σε συνχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

00-6813.0003 'Εκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των 

προγραμμάτων 

 50.000,00  0,00  50.000,00  2.182,80  0,00  2.182,80  2.182,80  0,00  47.817,20 

Σύνολα ΚΑ: 00-6813  167.817,20  0,00  2.182,80  2.182,80  0,00  2.182,80  170.000,00  0,00  170.000,00 

00-6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων 

00-6818.0001 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6818  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-681  217.817,20  0,00  7.182,80  7.182,80  0,00  7.182,80  225.000,00  5.000,00  220.000,00 

00-682 Εκτακτα έξοδα 

00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 

00-6821.0004 Λοιπά πρόστιμα  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6821  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 

00-6822.0001 Πρόστιμα και προσαυξήσεις  15.000,00  0,00  15.000,00  4.556,93  0,00  4.556,93  4.556,93  0,00  10.443,07 

Σύνολα ΚΑ: 00-6822  10.443,07  0,00  4.556,93  4.556,93  0,00  4.556,93  15.000,00  0,00  15.000,00 

00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 

00-6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης  200.000,00  100.000,00  300.000,00  104.877,40  12.958,04  91.919,36  91.919,36  0,00  208.080,64 

Σύνολα ΚΑ: 00-6823  208.080,64  0,00  91.919,36  91.919,36  12.958,04  104.877,40  300.000,00  100.000,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-682  233.523,71  0,00  96.476,29  96.476,29  12.958,04  109.434,33  330.000,00  100.000,00  230.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-68  451.340,91  0,00  103.659,09  103.659,09  12.958,04  116.617,13  555.000,00  105.000,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-6  6.808.167,43  0,00  12.591.146,49  12.591.146,49  233.964,67  12.825.111,16  19.399.313,92  3.893.062,92  15.506.251,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

00-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  1.200,00  7.969,63  9.169,63  8.036,00  0,00  8.036,00  8.036,00  0,00  1.133,63 

Σύνολα ΚΑ: 00-8111  1.133,63  0,00  8.036,00  8.036,00  0,00  8.036,00  9.169,63  7.969,63  1.200,00 
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00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

00-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  80.000,00  96.300,07  176.300,07  52.032,48  1.587,20  50.445,28  50.445,28  0,00  125.854,79 

Σύνολα ΚΑ: 00-8112  125.854,79  0,00  50.445,28  50.445,28  1.587,20  52.032,48  176.300,07  96.300,07  80.000,00 

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

00-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  50.000,00 -45.422,83  4.577,17  1.733,62  0,00  1.733,62  1.733,62  0,00  2.843,55 

Σύνολα ΚΑ: 00-8113  2.843,55  0,00  1.733,62  1.733,62  0,00  1.733,62  4.577,17 -45.422,83  50.000,00 

00-8114 Φόροι - Τέλη 

00-8114.0001 Φόροι - Τέλη  1.000,00  21.342,94  22.342,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.342,94 

Σύνολα ΚΑ: 00-8114  22.342,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.342,94  21.342,94  1.000,00 

00-8115 Διάφορα έξοδα 

00-8115.0002  Καταβολή επιδοτήσης αγοράς κατοικίας σε 

παραμεθόριες και προβληματκές περιοχές (αρθρ. 10 ν. 

3320/05) 

 12.000,00 -12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

00-8115.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  2.000,00 -2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

00-8115.0099 Διάφορα έξοδα  500.000,00  10.887,66  510.887,66  117.555,86  28.437,18  89.118,68  89.118,68  0,00  421.768,98 

Σύνολα ΚΑ: 00-8115  421.768,98  0,00  89.118,68  89.118,68  28.437,18  117.555,86  510.887,66 -3.112,34  514.000,00 

00-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

00-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  1.500,00 -1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8116  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.500,00  1.500,00 

00-8117 Λοιπά έξοδα 

00-8117.0001 Λοιπά έξοδα  250.000,00  109.124,83  359.124,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  359.124,83 

Σύνολα ΚΑ: 00-8117  359.124,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  359.124,83  109.124,83  250.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-811  933.068,72  0,00  149.333,58  149.333,58  30.024,38  179.357,96  1.082.402,30  184.702,30  897.700,00 

00-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

00-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

00-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  3.000,00 -3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8121  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -3.000,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-812  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -3.000,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-81  933.068,72  0,00  149.333,58  149.333,58  30.024,38  179.357,96  1.082.402,30  181.702,30  900.700,00 

00-82 Λοιπές αποδόσεις 

00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 
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00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 

00-8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 

και τα έξοδα παράστασης 

 800.000,00  1.500.000,00  2.300.000,00  2.073.845,64  0,00  2.073.845,64  2.073.845,64  0,00  226.154,36 

Σύνολα ΚΑ: 00-8211  226.154,36  0,00  2.073.845,64  2.073.845,64  0,00  2.073.845,64  2.300.000,00  1.500.000,00  800.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-821  226.154,36  0,00  2.073.845,64  2.073.845,64  0,00  2.073.845,64  2.300.000,00  1.500.000,00  800.000,00 

00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 

00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 

00-8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών  1.100.000,00  600.000,00  1.700.000,00  1.437.598,20  0,00  1.437.598,20  1.437.598,20  0,00  262.401,80 

Σύνολα ΚΑ: 00-8221  262.401,80  0,00  1.437.598,20  1.437.598,20  0,00  1.437.598,20  1.700.000,00  600.000,00  1.100.000,00 

00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

00-8222.0001 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων 

Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 

λοιπών συλλογικών οργάνων 

 50.000,00  0,00  50.000,00  13.933,72  0,00  13.933,72  13.933,72  0,00  36.066,28 

Σύνολα ΚΑ: 00-8222  36.066,28  0,00  13.933,72  13.933,72  0,00  13.933,72  50.000,00  0,00  50.000,00 

00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 

00-8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 

επαγγελματιών κ.λ.π. 

 400.000,00  250.000,00  650.000,00  448.421,29  112,02  448.309,27  448.309,27  0,00  201.690,73 

Σύνολα ΚΑ: 00-8223  201.690,73  0,00  448.309,27  448.309,27  112,02  448.421,29  650.000,00  250.000,00  400.000,00 

00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 

00-8224.0001 Απόδοση ΦΠΑ υπέρ Δημοσίου  0,00  14.000,00  14.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.000,00 

00-8224.0003 Τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ από μισθώματα  90.000,00  0,00  90.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00 

00-8224.0004 Απόδοση κρατήσεων υπερ  ΟΓΑ  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

00-8224.0006 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου  2.000,00  10.000,00  12.000,00  1.623,81  0,00  1.623,81  1.623,81  0,00  10.376,19 

Σύνολα ΚΑ: 00-8224  134.376,19  0,00  1.623,81  1.623,81  0,00  1.623,81  136.000,00  24.000,00  112.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-822  634.535,00  0,00  1.901.465,00  1.901.465,00  112,02  1.901.577,02  2.536.000,00  874.000,00  1.662.000,00 

00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 

00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 

00-8231.0001 Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Δ.Κ.Υ. - ΤΕΑΔΥ  650.000,00  200.000,00  850.000,00  716.867,55  0,00  716.867,55  716.867,55  0,00  133.132,45 

00-8231.0002 Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ  2.000.000,00  0,00  2.000.000,00  526.277,93  0,00  526.277,93  526.277,93  0,00  1.473.722,07 

00-8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ  3.800.000,00  800.000,00  4.600.000,00  4.101.071,21  5.666,14  4.095.405,07  4.095.405,07  0,00  504.594,93 

00-8231.0005 Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ταμείο 

μηχανικών) 

 620.000,00  250.000,00  870.000,00  574.367,92  0,00  574.367,92  574.367,92  0,00  295.632,08 

00-8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  65.825,96  0,00  65.825,96  65.825,96  0,00  4.174,04 

00-8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ  20.000,00  26.000,00  46.000,00  33.406,03  0,00  33.406,03  33.406,03  0,00  12.593,97 
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00-8231.0009 Απόδοση εισφορών στο Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ  15.000,00  0,00  15.000,00  11.367,67  0,00  11.367,67  11.367,67  0,00  3.632,33 

00-8231.0010 Απόδοση εισφορών στο Τ.Σ.Α.Υ  8.000,00  0,00  8.000,00  993,20  0,00  993,20  993,20  0,00  7.006,80 

00-8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΑΝ(ΝΟΜΙΚΩΝ)  7.000,00  0,00  7.000,00  387,04  0,00  387,04  387,04  0,00  6.612,96 

00-8231.0022 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ  22.000,00  8.000,00  30.000,00  17.762,44  0,00  17.762,44  17.762,44  0,00  12.237,56 

00-8231.0023 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%  380.000,00  25.000,00  405.000,00  358.815,63  0,00  358.815,63  358.815,63  0,00  46.184,37 

00-8231.0024 Απόδοση ειδικής εισφοράς  ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1%  400.000,00  0,00  400.000,00  123.636,38  0,00  123.636,38  123.636,38  0,00  276.363,62 

00-8231.0025 Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ 1%  3.000,00  2.000,00  5.000,00  2.690,01  0,00  2.690,01  2.690,01  0,00  2.309,99 

00-8231.0028 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης  υπέρ ΟΑΕΔ 

2% (Αορίστου χρόνου) 

 200.000,00  0,00  200.000,00  101.392,89  0,00  101.392,89  101.392,89  0,00  98.607,11 

00-8231.0029 Απόδοση 1% εξοδων κίνησης Νομικών υπερ 

ΟΑΕΔ(Ν.3986/11) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8231.0030 Απόδοση  σε ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ  150.000,00  100.000,00  250.000,00  213.565,79  0,00  213.565,79  213.565,79  0,00  36.434,21 

00-8231.0031 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΜΜΕ  8.000,00  0,00  8.000,00  3.778,04  0,00  3.778,04  3.778,04  0,00  4.221,96 

00-8231.0032 Απόδοση εισφοράς σε ΕΤΑΠ – ΛΑΠΗΕΑΘ  800,00  0,00  800,00  482,49  0,00  482,49  482,49  0,00  317,51 

00-8231.0099 Απόδοση λοιπών ασφαλιστικών εισφορών  20.000,00  10.000,00  30.000,00  19.162,68  0,00  19.162,68  19.162,68  0,00  10.837,32 

Σύνολα ΚΑ: 00-8231  2.929.615,28  0,00  6.866.184,72  6.866.184,72  5.666,14  6.871.850,86  9.795.800,00  1.421.000,00  8.374.800,00 

00-8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 

00-8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 10375  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8232  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-823  2.932.615,28  0,00  6.866.184,72  6.866.184,72  5.666,14  6.871.850,86  9.798.800,00  1.421.000,00  8.377.800,00 

00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 

00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 

00-8241.0001 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 

δανείων του ΤΠ & Δ 

 340.000,00  0,00  340.000,00  291.141,82  0,00  291.141,82  291.141,82  0,00  48.858,18 

00-8241.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων της 

EUROBANK ERGASIA ( πρώην Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου) 

 350.000,00  0,00  350.000,00  244.294,12  0,00  244.294,12  244.294,12  0,00  105.705,88 

Σύνολα ΚΑ: 00-8241  154.564,06  0,00  535.435,94  535.435,94  0,00  535.435,94  690.000,00  0,00  690.000,00 

00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 

00-8242.0001 Απόδοση συνδρομών Συλλόγου Μ.Ο. & Συμβασ.  90.000,00  0,00  90.000,00  31.774,77  0,00  31.774,77  31.774,77  0,00  58.225,23 

00-8242.0002 Κρατήσεις απο καταλογισμό,εισόδημα,διατροφή κτλ  50.000,00  8.000,00  58.000,00  47.463,34  250,00  47.213,34  47.213,34  0,00  10.786,66 

00-8242.0006 Απόδοση Κράτησης υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων 

 5.000,00  15.000,00  20.000,00  9.165,89  377,76  8.788,13  8.788,13  0,00  11.211,87 

00-8242.0007 Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

 0,00  17.000,00  17.000,00  7.241,45  0,00  7.241,45  7.241,45  0,00  9.758,55 
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Σύνολα ΚΑ: 00-8242  89.982,31  0,00  95.017,69  95.017,69  627,76  95.645,45  185.000,00  40.000,00  145.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-824  244.546,37  0,00  630.453,63  630.453,63  627,76  631.081,39  875.000,00  40.000,00  835.000,00 

00-825 Πάγιες προκαταβολές 

00-8251 Πάγια προκαταβολή 

00-8251.0001 Τ.Κ. Αγίου Ισιδώρου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0002 Τ.Κ. Απολακκιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0003 Τ.Κ. Απολλώνων  1.000,00  0,00  1.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0004 Τ.Κ. Αρνίθας  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0005 Δ.Κ. Αρχαγγέλου  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0006 Τ.Κ. Αρχιπόλεως  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0007 Τ.Κ. Ασκληπειού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0008 Δ.Κ. Αφάντου  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0009 Τ.Κ. Βατίου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0010 Τ.Κ. Γενναδίου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0011 Τ.Κ. Δαματριάς  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0012 Τ.Κ. Διμυλιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0013 Δ.Κ. Έμπωνας  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0014 Τ.Κ. Θεολόγου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0015 Δ.Κ. Ιαλυσού  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0016 Τ.Κ. Ιστρίου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0017 Τ.Κ. Καλαβάρδων  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0018 Τ.Κ. Καλάθου  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0019 Δ.Κ. Καλυθιών  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0020 Τ.Κ. Κατταβιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0021 Δ.Κ. Κοσκινού  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0022 Δ.Κ. Κρεμαστής  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0023 Τ.Κ. Κρητηνίας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0024 Τ.Κ. Λαέρμων  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0025 Δ.Κ. Λάρδου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0026 Τ.Κ. Λαχανιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0027 Δ.Κ. Λίνδου  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0028 Δ.Κ. Μαλώνας  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0029 Δ.Κ. Μαριτσών  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0030 Τ.Κ. Μασάρων  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 
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00-8251.0031 Τ.Κ. Μεσαναγρού  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0032 Τ.Κ. Μονολίθου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0033 Δ.Κ. Παραδεισίου  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0034 Δ.Κ. Παστίδας  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0035 Τ.Κ. Πλατανίων  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0036 Τ.Κ. Προφύλιας  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0037 Τ.Κ. Πυλώνας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0038 Δ.Κ. Ρόδου  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0039 Τ.Κ. Σαλάκου  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

00-8251.0040 Τ.Κ. Σιανών  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0041 Δ.Κ. Σορωνής  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0042 Τ.Κ. Φανών  2.000,00  0,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

00-8251.0043 Δ.Κ. Ψίνθου  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00 

00-8251.0044 Πάγια Δήμου Ρόδου  6.000,00  0,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8251  40.000,00  0,00  30.000,00  30.000,00  17.000,00  47.000,00  70.000,00  0,00  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-825  40.000,00  0,00  30.000,00  30.000,00  17.000,00  47.000,00  70.000,00  0,00  70.000,00 

00-826 Λοιπές επιστροφές 

00-8261 Λοιπές επιστροφές 

00-8261.0001 Λοιπές επιστροφές  30.000,00  100.000,00  130.000,00  31.112,50  0,00  31.112,50  31.112,50  0,00  98.887,50 

Σύνολα ΚΑ: 00-8261  98.887,50  0,00  31.112,50  31.112,50  0,00  31.112,50  130.000,00  100.000,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-826  98.887,50  0,00  31.112,50  31.112,50  0,00  31.112,50  130.000,00  100.000,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-82  4.176.738,51  0,00  11.533.061,49  11.533.061,49  23.405,92  11.556.467,41  15.709.800,00  3.935.000,00  11.774.800,00 

00-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

00-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

00-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

00-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  1.554,00  1.554,00  420,37  0,00  420,37  420,37  0,00  1.133,63 

Σύνολα ΚΑ: 00-8311  1.133,63  0,00  420,37  420,37  0,00  420,37  1.554,00  1.554,00  0,00 

00-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

00-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  0,00  158.053,78  158.053,78  5.867,98  0,00  5.867,98  5.867,98  0,00  152.185,80 

Σύνολα ΚΑ: 00-8312  152.185,80  0,00  5.867,98  5.867,98  0,00  5.867,98  158.053,78  158.053,78  0,00 

00-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

00-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  2.843,55  2.843,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.843,55 
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Σύνολα ΚΑ: 00-8313  2.843,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.843,55  2.843,55  0,00 

00-8314 Φόροι - Τέλη 

00-8314.0001 Φόροι - Τέλη  0,00  21.967,94  21.967,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.967,94 

Σύνολα ΚΑ: 00-8314  21.967,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.967,94  21.967,94  0,00 

00-8315 Διάφορα έξοδα 

00-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  521.612,07  521.612,07  107.498,66  2.128,21  105.370,45  105.370,45  0,00  416.241,62 

Σύνολα ΚΑ: 00-8315  416.241,62  0,00  105.370,45  105.370,45  2.128,21  107.498,66  521.612,07  521.612,07  0,00 

00-8317 Λοιπά έξοδα 

00-8317.0001 Λοιπά έξοδα  0,00  351.805,65  351.805,65  2.680,82  0,00  2.680,82  2.680,82  0,00  349.124,83 

Σύνολα ΚΑ: 00-8317  349.124,83  0,00  2.680,82  2.680,82  0,00  2.680,82  351.805,65  351.805,65  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-831  943.497,37  0,00  114.339,62  114.339,62  2.128,21  116.467,83  1.057.836,99  1.057.836,99  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-83  943.497,37  0,00  114.339,62  114.339,62  2.128,21  116.467,83  1.057.836,99  1.057.836,99  0,00 

00-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

00-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

00-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  81.530.000,00  8.345.730,00  89.875.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89.875.730,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8511  89.875.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89.875.730,00  8.345.730,00  81.530.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-851  89.875.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89.875.730,00  8.345.730,00  81.530.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-85  89.875.730,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  89.875.730,00  8.345.730,00  81.530.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 00-8  95.929.034,60  0,00  11.796.734,69  11.796.734,69  55.558,51  11.852.293,20  107.725.769,29  13.520.269,29  94.205.500,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

10-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διοικητικού 

-Οικονομικού 

 4.320.000,00  260.000,00  4.580.000,00  4.489.152,21  1.355,99  4.487.796,22  4.487.796,22  0,00  92.203,78 

10-6011.0002 Χορήγηση ειδικής παροχής του Ν2646/98 αρθρο 22 

(επίδομα παραπληγίας- τετραπληγίας) 

 10.000,00  2.000,00  12.000,00  9.252,00  0,00  9.252,00  9.252,00  0,00  2.748,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6011  94.951,78  0,00  4.497.048,22  4.497.048,22  1.355,99  4.498.404,21  4.592.000,00  262.000,00  4.330.000,00 
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10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

10-6012.0001 Αμοιβή ληξιάρχων  15.000,00  0,00  15.000,00  4.523,00  0,00  4.523,00  4.523,00  0,00  10.477,00 

10-6012.0002 Αμοιβή πρακτικογράφων του Δ.Σ.  20.000,00  0,00  20.000,00  1.027,72  513,86  513,86  513,86  0,00  19.486,14 

10-6012.0003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6012  30.963,14  0,00  5.036,86  5.036,86  513,86  5.550,72  36.000,00  0,00  36.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-601  125.914,92  0,00  4.502.085,08  4.502.085,08  1.869,85  4.503.954,93  4.628.000,00  262.000,00  4.366.000,00 

10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

Χρόνου 

 891.600,00  0,00  891.600,00  857.216,10  0,00  857.216,10  857.216,10  0,00  34.383,90 

10-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων(άρθρο 204 ν. 3584/2007) 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6021  64.383,90  0,00  857.216,10  857.216,10  0,00  857.216,10  921.600,00  0,00  921.600,00 

10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

10-6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές για προσωπικό πολιτικής προστασίας 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6022  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-602  65.383,90  0,00  857.216,10  857.216,10  0,00  857.216,10  922.600,00  0,00  922.600,00 

10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

10-6041.0002 Αμοιβή πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι  30.744,00  0,00  30.744,00  3.515,73  176,08  3.339,65  3.339,65  0,00  27.404,35 

10-6041.0003 Αμοιβή Ναυαγοσωστών  28.000,00  0,00  28.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.000,00 

10-6041.0004 Αμοιβή πρακτικής άσκησης μαθητών ΕΠΑ.Λ.  0,00  20.655,00  20.655,00  1.001,20  756,40  244,80  244,80  0,00  20.410,20 

Σύνολα ΚΑ: 10-6041  75.814,55  0,00  3.584,45  3.584,45  932,48  4.516,93  79.399,00  20.655,00  58.744,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-604  75.814,55  0,00  3.584,45  3.584,45  932,48  4.516,93  79.399,00  20.655,00  58.744,00 

10-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

10-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  720.000,00  0,00  720.000,00  524.578,42  430,27  524.148,15  524.148,15  0,00  195.851,85 

Σύνολα ΚΑ: 10-6051  195.851,85  0,00  524.148,15  524.148,15  430,27  524.578,42  720.000,00  0,00  720.000,00 
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10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

10-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  223.200,00  5.000,00  228.200,00  212.257,75  0,00  212.257,75  212.257,75  0,00  15.942,25 

Σύνολα ΚΑ: 10-6052  15.942,25  0,00  212.257,75  212.257,75  0,00  212.257,75  228.200,00  5.000,00  223.200,00 

10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

10-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  7.419,98  10.901,25  18.321,23  529,72  205,18  324,54  324,54  0,00  17.996,69 

Σύνολα ΚΑ: 10-6054  17.996,69  0,00  324,54  324,54  205,18  529,72  18.321,23  10.901,25  7.419,98 

Σύνολα ΚΑ: 10-605  229.790,79  0,00  736.730,44  736.730,44  635,45  737.365,89  966.521,23  15.901,25  950.619,98 

10-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

10-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-606  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

10-6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού 

10-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6072  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-607  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-60  498.904,16  0,00  6.099.616,07  6.099.616,07  3.437,78  6.103.053,85  6.598.520,23  298.556,25  6.299.963,98 

10-62 Παροχές τρίτων 

10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 

10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

10-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

 5.000.000,00  5.400.000,00  10.400.000,00  3.648.545,11  0,00  3.648.545,11  3.648.545,11  0,00  6.751.454,89 

Σύνολα ΚΑ: 10-6211  6.751.454,89  0,00  3.648.545,11  3.648.545,11  0,00  3.648.545,11  10.400.000,00  5.400.000,00  5.000.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-621  6.751.454,89  0,00  3.648.545,11  3.648.545,11  0,00  3.648.545,11  10.400.000,00  5.400.000,00  5.000.000,00 

10-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 

10-6232.0001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων  450.000,00  421.367,71  871.367,71  484.338,09  25.380,00  458.958,09  458.958,09  0,00  412.409,62 

Σύνολα ΚΑ: 10-6232  412.409,62  0,00  458.958,09  458.958,09  25.380,00  484.338,09  871.367,71  421.367,71  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-623  412.409,62  0,00  458.958,09  458.958,09  25.380,00  484.338,09  871.367,71  421.367,71  450.000,00 
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10-625 Ασφάλιστρα 

10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

10-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  1.000,00  646,00  354,00  354,00  0,00  646,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6253  646,00  0,00  354,00  354,00  646,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-625  646,00  0,00  354,00  354,00  646,00  1.000,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 

10-6261.0001 Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου  12.000,00  0,00  12.000,00  669,60  0,00  669,60  669,60  0,00  11.330,40 

10-6261.0002 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δήμου Ρόδου  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6261  16.330,40  0,00  669,60  669,60  0,00  669,60  17.000,00  0,00  17.000,00 

10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

10-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6264  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

10-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

10-6265.0003 Συντήρηση κλιματιστικών  24.800,00  0,00  24.800,00  1.302,00  0,00  1.302,00  1.302,00  0,00  23.498,00 

10-6265.0004 Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών 

(ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6265  48.498,00  0,00  1.302,00  1.302,00  0,00  1.302,00  49.800,00  15.000,00  34.800,00 

10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 

10-6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού  76.000,00  1.120,45  77.120,45  85.888,85  9.120,45  76.768,40  76.768,40  0,00  352,05 

10-6266.0002 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Νέες Συμβάσεις)  0,00  93.000,00  93.000,00  70.000,00  0,00  70.000,00  70.000,00  0,00  23.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6266  23.352,05  0,00  146.768,40  146.768,40  9.120,45  155.888,85  170.120,45  94.120,45  76.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-626  89.180,45  0,00  148.740,00  148.740,00  9.120,45  157.860,45  237.920,45  109.120,45  128.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-62  7.253.690,96  0,00  4.256.597,20  4.256.597,20  35.146,45  4.291.743,65  11.510.288,16  5.930.488,16  5.579.800,00 

10-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

10-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 6.000,00  6.000,00  12.000,00  3.793,35  0,00  3.793,35  3.793,35  0,00  8.206,65 
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10-6422.0003 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "visits4u" 

 1.500,00  0,00  1.500,00  630,88  0,00  630,88  630,88  0,00  869,12 

10-6422.0004 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 

"MOTIVATE" 

 0,00  37.019,38  37.019,38  2.907,92  0,00  2.907,92  2.907,92  0,00  34.111,46 

10-6422.0005 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος 

"BLUEISLANDS" 

 0,00  15.400,00  15.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.400,00 

10-6422.0006 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του προγράμματος "In-prep" 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

10-6422.0007 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων για τις ανάγκες του έργου ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

10-6422.0008 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 

ανάγκες του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

10-6422.0009 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων (Δαπάνες ταξιδιού και διαμονής) για τις 

ανάγκες του έργου ACUA 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6422  73.587,23  0,00  7.332,15  7.332,15  0,00  7.332,15  80.919,38  73.419,38  7.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-642  73.587,23  0,00  7.332,15  7.332,15  0,00  7.332,15  80.919,38  73.419,38  7.500,00 

10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 

10-6461.0001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  2.000,00  5.000,00  7.000,00  1.031,68  0,00  1.031,68  1.031,68  0,00  5.968,32 

Σύνολα ΚΑ: 10-6461  5.968,32  0,00  1.031,68  1.031,68  0,00  1.031,68  7.000,00  5.000,00  2.000,00 

10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

10-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  30.000,00  15.000,00  45.000,00  9.979,64  0,00  9.979,64  9.979,64  0,00  35.020,36 

Σύνολα ΚΑ: 10-6462  35.020,36  0,00  9.979,64  9.979,64  0,00  9.979,64  45.000,00  15.000,00  30.000,00 

10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

10-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  5.000,00  10.000,00  15.000,00  10.608,20  0,00  10.608,20  10.608,20  0,00  4.391,80 

Σύνολα ΚΑ: 10-6463  4.391,80  0,00  10.608,20  10.608,20  0,00  10.608,20  15.000,00  10.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-646  45.380,48  0,00  21.619,52  21.619,52  0,00  21.619,52  67.000,00  30.000,00  37.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-64  118.967,71  0,00  28.951,67  28.951,67  0,00  28.951,67  147.919,38  103.419,38  44.500,00 

10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 
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10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

10-6612.000

1 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

10-6612.0001.

0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

10-6612.0001.

0002 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.439,88  0,00  3.439,88  3.439,88  0,00  560,12 

10-6612.0001.

0003 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.430,18  0,00  3.430,18  3.430,18  0,00  569,82 

10-6612.0001.

0004 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.451,04  0,00  3.451,04  3.451,04  0,00  548,96 

10-6612.0001.

0005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

10-6612.0001.

0006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

10-6612.0001.

0007 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.451,04  0,00  3.451,04  3.451,04  0,00  548,96 

10-6612.0001.

0008 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  3.451,04  0,00  3.451,04  3.451,04  0,00  548,96 

10-6612.0001.

0009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

10-6612.0001.

0010 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6612.000  43.776,82  0,00  17.223,18  17.223,18  0,00  17.223,18  61.000,00  0,00  61.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6612  43.776,82  0,00  17.223,18  17.223,18  0,00  17.223,18  61.000,00  0,00  61.000,00 

10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

10-6613.000

1 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

10-6613.0001.

0001 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

 40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

10-6613.0001.

0002 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  7.488,98  0,00  7.488,98  7.488,98  0,00  511,02 

10-6613.0001.

0003 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  6.852,24  0,00  6.852,24  6.852,24  0,00  1.147,76 

10-6613.0001.

0004 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  7.351,96  0,00  7.351,96  7.351,96  0,00  648,04 

10-6613.0001.

0005 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-6613.0001.

0006 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

10-6613.0001.

0007 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  7.309,18  0,00  7.309,18  7.309,18  0,00  690,82 

10-6613.0001.

0008 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  7.740,45  0,00  7.740,45  7.740,45  0,00  259,55 

10-6613.0001.

0009 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

10-6613.0001.

0010 
ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΑΠΛΩΝ 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6613.000  75.257,19  0,00  36.742,81  36.742,81  0,00  36.742,81  112.000,00  0,00  112.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6613  75.257,19  0,00  36.742,81  36.742,81  0,00  36.742,81  112.000,00  0,00  112.000,00 

10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10-6614.000

1 
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 

10-6614.0001.

0001 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

10-6614.0001.

0002 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  2.523,27  0,00  2.523,27  2.523,27  0,00  476,73 

10-6614.0001.

0003 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  2.523,27  0,00  2.523,27  2.523,27  0,00  476,73 

10-6614.0001.

0004 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  2.523,27  0,00  2.523,27  2.523,27  0,00  476,73 

10-6614.0001.

0005 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

10-6614.0001.

0006 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΚΑΛΙΘΕΑΣ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

10-6614.0001.

0007 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  2.523,27  0,00  2.523,27  2.523,27  0,00  476,73 

10-6614.0001.

0008 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  2.523,27  0,00  2.523,27  2.523,27  0,00  476,73 

10-6614.0001.

0009 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

10-6614.0001.

0010 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6614.000  19.383,65  0,00  12.616,35  12.616,35  0,00  12.616,35  32.000,00  0,00  32.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6614  19.383,65  0,00  12.616,35  12.616,35  0,00  12.616,35  32.000,00  0,00  32.000,00 

10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 

10-6615.000

1 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-6615.0001.
0001 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  10.192,04  0,00  10.192,04  10.192,04  0,00  64.207,96 

10-6615.0001.
0002 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 24.800,00  0,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

10-6615.0001.

0003 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6615.000  113.007,96  0,00  10.192,04  10.192,04  0,00  10.192,04  123.200,00  24.000,00  99.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6615  113.007,96  0,00  10.192,04  10.192,04  0,00  10.192,04  123.200,00  24.000,00  99.200,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-661  251.425,62  0,00  76.774,38  76.774,38  0,00  76.774,38  328.200,00  24.000,00  304.200,00 

10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

10-6635.000

1 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

10-6635.0001.
0001 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  15.728,41  2.376,83  13.351,58  13.351,58  0,00  61.048,42 

10-6635.0001.

0002 
Προμήθεια ειδών  υγιεινής  και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΙΑΛΥΣΟΣ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  21.541,28  0,00  21.541,28  21.541,28  0,00  52.858,72 

10-6635.0001.

0003 
Προμήθεια ειδών  υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

10-6635.0001.
0004 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ 

 74.400,00  0,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

10-6635.0001.
0005 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΕ Ν. 

ΡΟΔΟΥ 

 0,00  24.000,00  24.000,00  10.254,80  0,00  10.254,80  10.254,80  0,00  13.745,20 

Σύνολα ΚΑ: 10-6635.000  276.452,34  0,00  45.147,66  45.147,66  2.376,83  47.524,49  321.600,00  24.000,00  297.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6635  276.452,34  0,00  45.147,66  45.147,66  2.376,83  47.524,49  321.600,00  24.000,00  297.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-663  276.452,34  0,00  45.147,66  45.147,66  2.376,83  47.524,49  321.600,00  24.000,00  297.600,00 

10-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

10-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 80.000,00  0,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6641  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  0,00  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-664  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00  0,00  80.000,00 

10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

10-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

10-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6654  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 10-665  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

10-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

10-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

10-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  4.321,15  0,00  4.321,15  4.321,15  0,00  5.678,85 

Σύνολα ΚΑ: 10-6671  7.678,85  0,00  4.321,15  4.321,15  0,00  4.321,15  12.000,00  5.000,00  7.000,00 

10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

10-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  4.326,75  0,00  4.326,75  4.326,75  0,00  673,25 

10-6673.0003 Ανταλλακτικά ανελκυστήρων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  5.432,44  0,00  5.432,44  5.432,44  0,00  4.567,56 

10-6673.0004 Ανταλλακτικά κλιματιστικών  7.000,00  0,00  7.000,00  4.346,20  0,00  4.346,20  4.346,20  0,00  2.653,80 

10-6673.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των 

ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) 

του Δήμου Ρόδου 

 0,00  6.000,00  6.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6673  13.894,61  0,00  14.105,39  14.105,39  0,00  14.105,39  28.000,00  11.000,00  17.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-667  21.573,46  0,00  18.426,54  18.426,54  0,00  18.426,54  40.000,00  16.000,00  24.000,00 

10-669 Λοιπές προμήθειες 

10-6699 Λοιπές προμήθειες  αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών γάμων και εορταστικος διακοσμοσ υπηρεσιων) 

10-6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(αναλώσιμα πολιτικών 

γάμων και εορταστικός διάκοσμος υπηρεσιών) 

 0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

10-6699.0002 Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για όλα τα 

μηχανήματα του Δήμου 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6699  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  1.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-669  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  1.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-66  642.451,42  0,00  140.348,58  140.348,58  2.376,83  142.725,41  782.800,00  65.000,00  717.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-6  8.514.014,25  0,00  10.525.513,52  10.525.513,52  40.961,06  10.566.474,58  19.039.527,77  6.397.463,79  12.642.063,98 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

10-713 Προμήθειες παγίων 

10-7133 Έπιπλα, σκέυη 
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10-7133.0001 Επιπλα (έπιπλα γραφείου παντώς είδους )  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

10-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. 

μηχ.καταστροφής εγγράφων) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

10-7133.0004 Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, 

κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU) 

 8.000,00  0,00  8.000,00  3.541,44  3.541,44  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7133  43.000,00  0,00  0,00  0,00  3.541,44  3.541,44  43.000,00  0,00  43.000,00 

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

10-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 70.000,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

10-7134.0002 Προμήθεια λογισμικών  30.000,00  50.000,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

10-7134.0003 Τηλεπικοινωνιακό υλικό  40.000,00  0,00  40.000,00  39.380,15  450,00  38.930,15  38.930,15  0,00  1.069,85 

10-7134.0005 Προμήθεια Επέκτασης Συστήματος Προστασίας 

Δικτύου Υπολογιστών 

 0,00  8.500,00  8.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.500,00 

10-7134.0006 Προμήθεια Προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης 

Διαδικτυακής (Web) Πλατφόρμας εξυπηρέτησης 

Πολιτών του Δήμου Ρόδου 

 0,00  4.960,00  4.960,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.960,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7134  164.529,85  0,00  38.930,15  38.930,15  450,00  39.380,15  203.460,00  63.460,00  140.000,00 

10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

10-7135.0003 Προμήθεια μικροφωνικών συσκευών  24.600,00  0,00  24.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7135  24.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.600,00  0,00  24.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-713  232.129,85  0,00  38.930,15  38.930,15  3.991,44  42.921,59  271.060,00  63.460,00  207.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-71  232.129,85  0,00  38.930,15  38.930,15  3.991,44  42.921,59  271.060,00  63.460,00  207.600,00 

10-75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις) 

10-751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 

10-7518 Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

10-7518.0001 Συμμετοχή σε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα 

 130.472,00  0,00  130.472,00  130.471,66  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  0,34 

Σύνολα ΚΑ: 10-7518  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-751  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-75  0,34  0,00  130.471,66  130.471,66  0,00  130.471,66  130.472,00  0,00  130.472,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-7  232.130,19  0,00  169.401,81  169.401,81  3.991,44  173.393,25  401.532,00  63.460,00  338.072,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Σελίδα 28 από 109 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



86 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  100.000,00  38.110,46  138.110,46  22.684,57  14.151,95  8.532,62  8.532,62  0,00  129.577,84 

Σύνολα ΚΑ: 10-8111  129.577,84  0,00  8.532,62  8.532,62  14.151,95  22.684,57  138.110,46  38.110,46  100.000,00 

10-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

10-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  15.000,00 -13.925,87  1.074,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.074,13 

Σύνολα ΚΑ: 10-8112  1.074,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.074,13 -13.925,87  15.000,00 

10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

10-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  100.000,00 -66.390,19  33.609,81  9.269,98  0,00  9.269,98  9.269,98  0,00  24.339,83 

Σύνολα ΚΑ: 10-8113  24.339,83  0,00  9.269,98  9.269,98  0,00  9.269,98  33.609,81 -66.390,19  100.000,00 

10-8114 Φόροι - Τέλη 

10-8114.0001 Φόροι - Τέλη  1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8114  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 

10-8115 Διάφορα έξοδα 

10-8115.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  0,00  113,90  113,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  113,90 

10-8115.0099 Διάφορα έξοδα  180.000,00 -33.136,20  146.863,80  7.641,98  0,00  7.641,98  7.641,98  0,00  139.221,82 

Σύνολα ΚΑ: 10-8115  139.335,72  0,00  7.641,98  7.641,98  0,00  7.641,98  146.977,70 -33.022,30  180.000,00 

10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  100.000,00  21.727,74  121.727,74  66.018,40  10.223,34  55.795,06  55.795,06  0,00  65.932,68 

Σύνολα ΚΑ: 10-8116  65.932,68  0,00  55.795,06  55.795,06  10.223,34  66.018,40  121.727,74  21.727,74  100.000,00 

10-8117 Λοιπά έξοδα 

10-8117.0001 Λοιπά έξοδα  1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8117  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -1.000,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-811  360.260,20  0,00  81.239,64  81.239,64  24.375,29  105.614,93  441.499,84 -55.500,16  497.000,00 

10-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

10-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  100.000,00  105.741,18  205.741,18  91.849,28  0,00  91.849,28  91.849,28  0,00  113.891,90 

Σύνολα ΚΑ: 10-8121  113.891,90  0,00  91.849,28  91.849,28  0,00  91.849,28  205.741,18  105.741,18  100.000,00 

10-8122 Έργα 

10-8122.0001 Έργα  0,00  2.417,64  2.417,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.417,64 
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Σύνολα ΚΑ: 10-8122  2.417,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.417,64  2.417,64  0,00 

10-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

10-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 3.000,00 -2.454,14  545,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  545,86 

Σύνολα ΚΑ: 10-8123  545,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  545,86 -2.454,14  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-812  116.855,40  0,00  91.849,28  91.849,28  0,00  91.849,28  208.704,68  105.704,68  103.000,00 

10-813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 

10-8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 

10-8132.0001 Απόδοση Εργοδοτικών Εισφορών ΚΑΜΕΙΡΟΣ Α.Ε 

(ΤΑΞΥ, ΙΚΑ Ν.3081/09) 

 12.000,00 -12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8132  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -12.000,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-813  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -12.000,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-81  477.115,60  0,00  173.088,92  173.088,92  24.375,29  197.464,21  650.204,52  38.204,52  612.000,00 

10-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

10-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

10-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  138.093,82  138.093,82  23.610,01  0,00  23.610,01  23.610,01  0,00  114.483,81 

Σύνολα ΚΑ: 10-8311  114.483,81  0,00  23.610,01  23.610,01  0,00  23.610,01  138.093,82  138.093,82  0,00 

10-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

10-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  0,00  2.923,13  2.923,13  1.849,00  0,00  1.849,00  1.849,00  0,00  1.074,13 

Σύνολα ΚΑ: 10-8312  1.074,13  0,00  1.849,00  1.849,00  0,00  1.849,00  2.923,13  2.923,13  0,00 

10-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

10-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  82.782,76  82.782,76  54.550,03  4.882,08  49.667,95  49.667,95  0,00  33.114,81 

Σύνολα ΚΑ: 10-8313  33.114,81  0,00  49.667,95  49.667,95  4.882,08  54.550,03  82.782,76  82.782,76  0,00 

10-8315 Διάφορα έξοδα 

10-8315.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  0,00  113,90  113,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  113,90 

10-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  166.681,66  166.681,66  47.287,65  23.061,35  24.226,30  24.226,30  0,00  142.455,36 

Σύνολα ΚΑ: 10-8315  142.569,26  0,00  24.226,30  24.226,30  23.061,35  47.287,65  166.795,56  166.795,56  0,00 

10-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

10-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  75.390,08  75.390,08  94.444,85  25.752,07  68.692,78  68.692,78  0,00  6.697,30 

Σύνολα ΚΑ: 10-8316  6.697,30  0,00  68.692,78  68.692,78  25.752,07  94.444,85  75.390,08  75.390,08  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-831  297.939,31  0,00  168.046,04  168.046,04  53.695,50  221.741,54  465.985,35  465.985,35  0,00 
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10-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

10-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

10-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  207.661,94  207.661,94  15.149,08  0,00  15.149,08  15.149,08  0,00  192.512,86 

Σύνολα ΚΑ: 10-8321  192.512,86  0,00  15.149,08  15.149,08  0,00  15.149,08  207.661,94  207.661,94  0,00 

10-8322 Έργα 

10-8322.0001 Έργα  0,00  2.417,64  2.417,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.417,64 

Σύνολα ΚΑ: 10-8322  2.417,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.417,64  2.417,64  0,00 

10-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

10-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  545,86  545,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  545,86 

Σύνολα ΚΑ: 10-8323  545,86  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  545,86  545,86  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-832  195.476,36  0,00  15.149,08  15.149,08  0,00  15.149,08  210.625,44  210.625,44  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-83  493.415,67  0,00  183.195,12  183.195,12  53.695,50  236.890,62  676.610,79  676.610,79  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 10-8  970.531,27  0,00  356.284,04  356.284,04  78.070,79  434.354,83  1.326.815,31  714.815,31  612.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6011.0001 Aποδοχές μονίμων υπαλλήλων  696.000,00  20.000,00  716.000,00  693.666,73  0,00  693.666,73  693.666,73  0,00  22.333,27 

Σύνολα ΚΑ: 15-6011  22.333,27  0,00  693.666,73  693.666,73  0,00  693.666,73  716.000,00  20.000,00  696.000,00 

15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 

15-6013.0001 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75  30.000,00  0,00  30.000,00  14.382,03  0,00  14.382,03  14.382,03  0,00  15.617,97 

Σύνολα ΚΑ: 15-6013  15.617,97  0,00  14.382,03  14.382,03  0,00  14.382,03  30.000,00  0,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-601  37.951,24  0,00  708.048,76  708.048,76  0,00  708.048,76  746.000,00  20.000,00  726.000,00 

15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαιου Αορίστου 

χρόνου 

 768.000,00  0,00  768.000,00  729.400,04  0,00  729.400,04  729.400,04  0,00  38.599,96 
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15-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων 

υπαλλήλων(άρθρο 204 ν. 3584/2007) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6021  48.599,96  0,00  729.400,04  729.400,04  0,00  729.400,04  778.000,00  0,00  778.000,00 

15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

15-6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6022  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-602  50.599,96  0,00  729.400,04  729.400,04  0,00  729.400,04  780.000,00  2.000,00  778.000,00 

15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

15-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων Ορισμένου χρόνου (Βοήθεια στο 

σπίτι) 

 252.000,00  5.000,00  257.000,00  274.871,09  20.469,92  254.401,17  254.401,17  0,00  2.598,83 

Σύνολα ΚΑ: 15-6041  2.598,83  0,00  254.401,17  254.401,17  20.469,92  274.871,09  257.000,00  5.000,00  252.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-604  2.598,83  0,00  254.401,17  254.401,17  20.469,92  274.871,09  257.000,00  5.000,00  252.000,00 

15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

15-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  105.600,00  0,00  105.600,00  85.420,12  0,00  85.420,12  85.420,12  0,00  20.179,88 

Σύνολα ΚΑ: 15-6051  20.179,88  0,00  85.420,12  85.420,12  0,00  85.420,12  105.600,00  0,00  105.600,00 

15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

15-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

 192.000,00  10.450,00  202.450,00  184.856,40  0,00  184.856,40  184.856,40  0,00  17.593,60 

Σύνολα ΚΑ: 15-6052  17.593,60  0,00  184.856,40  184.856,40  0,00  184.856,40  202.450,00  10.450,00  192.000,00 

15-6054 Εργοδοτικές Εισφορές 

15-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (Βοήθεια 

στο Σπιτι) 

 63.000,00  3.000,00  66.000,00  69.292,67  5.153,92  64.138,75  64.138,75  0,00  1.861,25 

Σύνολα ΚΑ: 15-6054  1.861,25  0,00  64.138,75  64.138,75  5.153,92  69.292,67  66.000,00  3.000,00  63.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-605  39.634,73  0,00  334.415,27  334.415,27  5.153,92  339.569,19  374.050,00  13.450,00  360.600,00 

15-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

15-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

15-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 
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15-6063.0001 Παροχή σε γάλα προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού 

Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 2.000,00  0,00  2.000,00  590,42  0,00  590,42  590,42  0,00  1.409,58 

15-6063.0002 Λοιπές παροχές σε είδος  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6063  4.409,58  0,00  590,42  590,42  0,00  590,42  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-606  5.409,58  0,00  590,42  590,42  0,00  590,42  6.000,00  0,00  6.000,00 

15-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

15-6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 

15-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού (άρθρο 16 ΠΔ 

23/2002) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6072  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-607  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-60  138.194,34  0,00  2.026.855,66  2.026.855,66  25.623,84  2.052.479,50  2.165.050,00  40.450,00  2.124.600,00 

15-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

15-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

15-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

15-6142.0001 Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην προετοιμασία 

υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη 

σχολικών μονάδων, όλων των βαθμίδων, του Δήμου 

Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

15-6142.0007 Έλεγχος, αποτύπωση – ανασχεδιασμός και κοστολόγηση 

για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου 

 0,00  25.000,00  25.000,00  24.291,60  0,00  24.291,60  24.291,60  0,00  708,40 

Σύνολα ΚΑ: 15-6142  25.508,40  0,00  24.291,60  24.291,60  0,00  24.291,60  49.800,00  49.800,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-614  25.508,40  0,00  24.291,60  24.291,60  0,00  24.291,60  49.800,00  49.800,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-61  25.508,40  0,00  24.291,60  24.291,60  0,00  24.291,60  49.800,00  49.800,00  0,00 

15-62 Παροχές τρίτων 

15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

15-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 

15-6231.0001 Μίσθωμα ακινήτου για την δημιουργία πρόχειρου 

καταυλισμού, για την εγκατάσταση των ΡΟΜΑ Ρόδου 

 0,00  3.000,00  3.000,00  2.590,00  0,00  2.590,00  2.590,00  0,00  410,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6231  410,00  0,00  2.590,00  2.590,00  0,00  2.590,00  3.000,00  3.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-623  410,00  0,00  2.590,00  2.590,00  0,00  2.590,00  3.000,00  3.000,00  0,00 

15-625 Ασφάλιστρα 
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15-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

15-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6252  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

15-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  327,00  327,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6253  1.000,00  0,00  0,00  0,00  327,00  327,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-625  3.000,00  0,00  0,00  0,00  327,00  327,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

15-6262.0002 Συντήρηση παιδικών χαρών (πάγια)  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6262  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

15-6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6264  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

15-6265.0002 Συντήρηση και επισκευή οικιακού εξοπλισμού παιδικών 

σταθμών (κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, κτλ) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

15-6265.0003 Συντήρηση και καθαρισμός μοκετών και κουρτινών  10.000,00  0,00  10.000,00  3.868,70  0,00  3.868,70  3.868,70  0,00  6.131,30 

15-6265.0004 Συντήρηση και Επισκευή Λευκών Συσκευών Παιδικών 

Σταθμών κλπ 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6265  21.131,30  0,00  3.868,70  3.868,70  0,00  3.868,70  25.000,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-626  27.131,30  0,00  3.868,70  3.868,70  0,00  3.868,70  31.000,00  0,00  31.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-62  30.541,30  0,00  6.458,70  6.458,70  327,00  6.785,70  37.000,00  3.000,00  34.000,00 

15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

15-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

15-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6422  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-642  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 

15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

15-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 
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15-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6462  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-646  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

15-6471.0002 Εκδηλώσεις για απόδημους Ροδίους  7.000,00  3.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6471  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  3.000,00  7.000,00 

15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 

15-6472.0001 Δαπάνες για την διεξαγωγή του 4ου Τουρνουά 

Παλαιμάχων Ρόδου 2017-2018 «Ποδοσφαιρικής 

Ιστορίας & Φιλανθρωπίας» 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6472  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-647  12.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.000,00  5.000,00  7.000,00 

15-648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 

15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 

15-6481.0001 Τρόφιμα παιδικών σταθμών  150.000,00  70.000,00  220.000,00  76.613,00  0,00  76.613,00  76.613,00  0,00  143.387,00 

15-6481.0006 Δαπάνες σίτησης μαθητών μουσικού σχολείου(catering)  64.149,22  0,00  64.149,22  11.524,50  0,00  11.524,50  11.524,50  0,00  52.624,72 

15-6481.0007 Δαπάνες σίτισης Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων 

 30.000,00  0,00  30.000,00  298,33  0,00  298,33  298,33  0,00  29.701,67 

Σύνολα ΚΑ: 15-6481  225.713,39  0,00  88.435,83  88.435,83  0,00  88.435,83  314.149,22  70.000,00  244.149,22 

Σύνολα ΚΑ: 15-648  225.713,39  0,00  88.435,83  88.435,83  0,00  88.435,83  314.149,22  70.000,00  244.149,22 

Σύνολα ΚΑ: 15-64  249.213,39  0,00  88.435,83  88.435,83  0,00  88.435,83  337.649,22  75.000,00  262.649,22 

15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 

15-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 

15-6611.0002 Προμήθεια παιδικών βιβλίων  1.000,00  9.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

15-6611.0003 Προμήθεια βιβλίων για τους παιδικούς σταθμούς  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6611  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  9.000,00  4.000,00 

15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

15-6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6613  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-661  23.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23.000,00  9.000,00  14.000,00 

15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

15-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 

15-6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

15-6631.0002 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για 

το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι 2017 

 8.000,00 -8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6631  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 -8.000,00  18.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-663  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 -8.000,00  18.000,00 

15-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

15-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

15-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 70.000,00  0,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6641  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00  0,00  70.000,00 

15-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 

15-6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  80.000,00  0,00  80.000,00  14.612,13  0,00  14.612,13  14.612,13  0,00  65.387,87 

Σύνολα ΚΑ: 15-6643  65.387,87  0,00  14.612,13  14.612,13  0,00  14.612,13  80.000,00  0,00  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-664  135.387,87  0,00  14.612,13  14.612,13  0,00  14.612,13  150.000,00  0,00  150.000,00 

15-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

15-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

15-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  1.000,00  0,00  1.000,00  494,76  0,00  494,76  494,76  0,00  505,24 

Σύνολα ΚΑ: 15-6654  505,24  0,00  494,76  494,76  0,00  494,76  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-665  505,24  0,00  494,76  494,76  0,00  494,76  1.000,00  0,00  1.000,00 

15-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

15-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

15-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

15-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  3.000,00  3.000,00  6.000,00  758,88  0,00  758,88  758,88  0,00  5.241,12 

15-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων του 

προγράμματος βοήθεια στο σπίτι 2017 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6671  15.241,12  0,00  758,88  758,88  0,00  758,88  16.000,00  3.000,00  13.000,00 

15-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

15-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6673  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-667  16.241,12  0,00  758,88  758,88  0,00  758,88  17.000,00  3.000,00  14.000,00 

15-669 Λοιπές προμήθειες 

15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 

15-6691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  6.857,20  0,00  6.857,20  6.857,20  0,00  3.142,80 

Σύνολα ΚΑ: 15-6691  3.142,80  0,00  6.857,20  6.857,20  0,00  6.857,20  10.000,00  0,00  10.000,00 

15-6694 Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού 

15-6694.0001 Προμήθεια παιχνιδιών και εκπαιδευτικού υλικού  0,00  24.000,00  24.000,00  6.856,69  0,00  6.856,69  6.856,69  0,00  17.143,31 

Σύνολα ΚΑ: 15-6694  17.143,31  0,00  6.856,69  6.856,69  0,00  6.856,69  24.000,00  24.000,00  0,00 

15-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

15-6699.0002 Είδη ιματισμού (πετσέτες, σεντόνια, κουρτίνες)  5.000,00  3.000,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-6699  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00  3.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-669  28.286,11  0,00  13.713,89  13.713,89  0,00  13.713,89  42.000,00  27.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-66  213.420,34  0,00  29.579,66  29.579,66  0,00  29.579,66  243.000,00  31.000,00  212.000,00 

15-67 ληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

15-674 Προνοιακά επιδόματα 

15-6741 Προνοιακά επιδόματα 

15-6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας  5.317.000,00  270.000,00  5.587.000,00  5.473.750,51  0,00  5.473.750,51  5.473.750,51  0,00  113.249,49 

15-6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική 

αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS 

 912.000,00  50.000,00  962.000,00  951.269,07  0,00  951.269,07  951.269,07  0,00  10.730,93 

15-6741.0003  Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης –Σπαστικά  20.000,00  0,00  20.000,00  13.614,73  0,00  13.614,73  13.614,73  0,00  6.385,27 

15-6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης  1.900.000,00  0,00  1.900.000,00  1.874.498,13  0,00  1.874.498,13  1.874.498,13  0,00  25.501,87 

15-6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 

ακρωτηριασμένους 

 450.000,00  0,00  450.000,00  433.327,50  0,00  433.327,50  433.327,50  0,00  16.672,50 

15-6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής  50.000,00  46.000,00  96.000,00  85.874,10  0,00  85.874,10  85.874,10  0,00  10.125,90 

15-6741.0007 Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών 

 175.000,00  32.662,02  207.662,02  196.602,14  0,00  196.602,14  196.602,14  0,00  11.059,88 

15-6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου  420.000,00  15.014,85  435.014,85  415.972,45  0,00  415.972,45  415.972,45  0,00  19.042,40 

15-6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας  1.240.000,00  0,00  1.240.000,00  1.220.223,26  0,00  1.220.223,26  1.220.223,26  0,00  19.776,74 

15-6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα  234.000,00  30.000,00  264.000,00  258.301,47  0,00  258.301,47  258.301,47  0,00  5.698,53 

15-6741.0011 Επίδομα Χανσενικών  50.000,00  0,00  50.000,00  41.820,00  0,00  41.820,00  41.820,00  0,00  8.180,00 

15-6741.0012 Επίδομα απροστάτευτων παιδιών  35.000,00 -15.014,85  19.985,15  19.985,15  0,00  19.985,15  19.985,15  0,00  0,00 

15-6741.0013 Επίδομα ομογενών – προσφύγων  1.541,74  0,00  1.541,74  1.458,11  0,00  1.458,11  1.458,11  0,00  83,63 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

Σύνολα ΚΑ: 15-6741  246.507,14  0,00  10.986.696,62  10.986.696,62  0,00  10.986.696,62  11.233.203,76  428.662,02  10.804.541,74 

Σύνολα ΚΑ: 15-674  246.507,14  0,00  10.986.696,62  10.986.696,62  0,00  10.986.696,62  11.233.203,76  428.662,02  10.804.541,74 

Σύνολα ΚΑ: 15-67  246.507,14  0,00  10.986.696,62  10.986.696,62  0,00  10.986.696,62  11.233.203,76  428.662,02  10.804.541,74 

Σύνολα ΚΑ: 15-6  903.384,91  0,00  13.162.318,07  13.162.318,07  25.950,84  13.188.268,91  14.065.702,98  627.912,02  13.437.790,96 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

15-713 Προμήθειες παγίων 

15-7133 Έπιπλα, σκέυη 

15-7133.0007 Ηλεκτρικές οικιακές μικροσυσκευές για τους παιδικούς 

σταθμούς, κτλ (μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρική σκούπα, 

αποχυμωτές, κτλ) 

 10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15-7133.000

8 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

15-7133.0008.

0001 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΕ Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

15-7133.0008.

0002 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Ιαλυσού, Πεταλουδών, 

Καμείρου, Αταβύρου) 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

15-7133.0008.

0003 
Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΕ Καλλιθέας, Αφάντου, 

Αρχαγγέλου, Λίνδου, Ν. Ρόδου) 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7133.000  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 

15-7133.0009 Είδη εστίασης παιδικών σταθμών  0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7133  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00  60.000,00  10.000,00 

15-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

15-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

15-7134.0003 Προμήθεια ηλεκτονικού εξοπλισμού για την βιβλιοθήκη 

Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων 

 6.040,00  0,00  6.040,00  5.927,20  0,00  5.927,20  5.927,20  0,00  112,80 

Σύνολα ΚΑ: 15-7134  5.112,80  0,00  5.927,20  5.927,20  0,00  5.927,20  11.040,00  0,00  11.040,00 

15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

15-7135.0001 Προμήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών 

χαρών Δήμου Ρόδου 

 240.000,00  0,00  240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00 
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15-7135.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων (καμερών) 

ασφαλείας στο κτήριο στέγασης του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου στους Αγίους Αποστόλους 

 0,00  3.500,00  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00 

15-7135.0014 Προμήθεια - Τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα και 

λοιπου εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου 

Θεολόγου 

 0,00  237.473,64  237.473,64  237.473,64  0,00  237.473,64  237.473,64  0,00  0,00 

15-7135.0018 Προμήθεια πτυσσόμενων και τηλεσκοπικών κερκίδων 

για το κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας 

 150.000,00 -24.400,00  125.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.600,00 

15-7135.0019 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για παιδικούς 

σταθμούς της Δ.Ε. Ροδίων 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

15-7135.0020 Προμήθεια σταθερών κερκίδων στο Κλειστό 

Γυμναστήριο Καλλιθέας 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7135  453.500,00  0,00  237.473,64  237.473,64  0,00  237.473,64  690.973,64  300.973,64  390.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-713  528.612,80  0,00  243.400,84  243.400,84  0,00  243.400,84  772.013,64  360.973,64  411.040,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-71  528.612,80  0,00  243.400,84  243.400,84  0,00  243.400,84  772.013,64  360.973,64  411.040,00 

15-73 Έργα 

15-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

15-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

15-7325.0003 Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Λάρδου  125.000,00  0,00  125.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7325  125.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  125.000,00  0,00  125.000,00 

15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

15-7326.0018 Ολοκλήρωση ανοικτού κολυμβητηρίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού. 

 555.000,00  0,00  555.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  555.000,00 

15-7326.0026 Κατασκευή τοιχείου για την προστασία του γηπέδου 

5Χ5 της Δ.Κ. Πυλώνας 

 0,00  2.340,00  2.340,00  1.627,02  0,00  1.627,02  1.627,02  0,00  712,98 

Σύνολα ΚΑ: 15-7326  555.712,98  0,00  1.627,02  1.627,02  0,00  1.627,02  557.340,00  2.340,00  555.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-732  680.712,98  0,00  1.627,02  1.627,02  0,00  1.627,02  682.340,00  2.340,00  680.000,00 

15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

15-7331.0001 Επισκευή περίφραξης αύλειου χώρου Καβαρινού  0,00  7.200,00  7.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.200,00 

15-7331.0005 Μόνωση του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας 

Κρεμαστής 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

15-7331.0006 Στεγάνωση δώματος δημοτικού ιατρείου στη Δ.Κ. 

Θεολόγου 

 0,00  7.200,00  7.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.200,00 

15-7331.0013 Συντηρήση Σχολικών μονάδων  εκτός πόλεως Ρόδου.  131.900,00  0,00  131.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  131.900,00 
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15-7331.0018 Αποκατάσταση παλαιού σχολείου στο Δ.Δ. Παραδεισίου  0,00  135.405,48  135.405,48  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  135.405,48 

15-7331.0019 Συντηρήσεις σχολικών μονάδων πόλεως Ρόδου  131.900,00  0,00  131.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  131.900,00 

15-7331.0028 Συντήρηση σχολείων πλην πόλεως Ρόδου  0,00  22.850,00  22.850,00  21.051,54  0,00  21.051,54  21.051,54  0,00  1.798,46 

15-7331.0029 Συντήρηση σχολείων πόλεως Ρόδου  15.000,00  68.652,00  83.652,00  83.419,74  0,00  83.419,74  83.419,74  0,00  232,26 

15-7331.0031 Συντήρηση - συμπλήρωση εγκαταστάσεων 

πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων ( παιδικοί σταθμοί, 

ΚΔΑΠ, κλπ) 

 0,00  13.000,00  13.000,00  9.112,02  0,00  9.112,02  9.112,02  0,00  3.887,98 

15-7331.0032 Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων  1.145.000,00  0,00  1.145.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.145.000,00 

15-7331.0033 Επισκευή - Συντήρηση παιδικού σταθμού Μ. Καβαρινού  40.000,00  20.934,00  60.934,00  60.665,09  0,00  60.665,09  60.665,09  0,00  268,91 

15-7331.0036 Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου  25.000,00  34.900,00  59.900,00  28.997,76  0,00  28.997,76  28.997,76  0,00  30.902,24 

15-7331.0037 Αποκατάσταση φθορών στο κτίριο του Βενετόκλειου( 

3ο και 5ο Δημοτικό σχολείο) 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

15-7331.0038 Εργασίες συντήρησης στο 1ο Πειραματικό Σχολείο 

Πόλεως Ρόδου 

 0,00  5.478,00  5.478,00  5.477,74  0,00  5.477,74  5.477,74  0,00  0,26 

15-7331.0039 Επισκευές σχολικών κτιρίων πόλεως Ρόδου  0,00  48.200,00  48.200,00  21.602,04  0,00  21.602,04  21.602,04  0,00  26.597,96 

Σύνολα ΚΑ: 15-7331  1.679.563,55  0,00  230.325,93  230.325,93  0,00  230.325,93  1.909.889,48  371.089,48  1.538.800,00 

15-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

15-7335.0001 Αναβάθμιση ηλεκτρικών πινάκων και τοποθέτηση ρελέ 

ασφαλείας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μ. 

Καβαρινού 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

15-7335.0002 Ηλεκτοφωτισμός Δημοτικού γηπέδου Γενναδίου  234.000,00  0,00  234.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  234.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7335  241.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  241.270,00  7.270,00  234.000,00 

15-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

15-7336.0002 Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α’ 

Φάση 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

15-7336.0009 Συντηρήσεις παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου.  50.000,00  0,00  50.000,00  27.156,00  0,00  27.156,00  27.156,00  0,00  22.844,00 

15-7336.0018 Βελτίωση και διαμόρφωση βοηθητικού χώρου ρίψεων 

στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτειρα 

 20.000,00  10.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

15-7336.0019 Αποκατάσταση στεγασμένης εξέδρας γηπέδου Διαγόρα  50.000,00 -50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

15-7336.0020 Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 

Αφάντου 

 260.000,00  0,00  260.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  260.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7336  362.844,00  0,00  27.156,00  27.156,00  0,00  27.156,00  390.000,00  10.000,00  380.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-733  2.283.677,55  0,00  257.481,93  257.481,93  0,00  257.481,93  2.541.159,48  388.359,48  2.152.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-73  2.964.390,53  0,00  259.108,95  259.108,95  0,00  259.108,95  3.223.499,48  390.699,48  2.832.800,00 
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15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

15-7413 Λοιπές μελέτες 

15-7413.0003 Σύνταξη μελέτης επιχειρησιακού σχεδίου για το 

προσφυγικό 

 0,00  9.600,00  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7413  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-741  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-74  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-7  3.502.603,33  0,00  502.509,79  502.509,79  0,00  502.509,79  4.005.113,12  761.273,12  3.243.840,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  30.000,00 -29.233,34  766,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  766,66 

Σύνολα ΚΑ: 15-8111  766,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  766,66 -29.233,34  30.000,00 

15-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

15-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  10.000,00  11.400,00  21.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8112  21.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.400,00  11.400,00  10.000,00 

15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

15-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  5.000,00 -4.002,40  997,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  997,60 

Σύνολα ΚΑ: 15-8113  997,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  997,60 -4.002,40  5.000,00 

15-8115 Διάφορα έξοδα 

15-8115.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  10.000,00 -7.504,14  2.495,86  157,18  0,00  157,18  157,18  0,00  2.338,68 

15-8115.0099 Διάφορα έξοδα  80.000,00  118.769,13  198.769,13  98.509,91  1.269,42  97.240,49  97.240,49  0,00  101.528,64 

Σύνολα ΚΑ: 15-8115  103.867,32  0,00  97.397,67  97.397,67  1.269,42  98.667,09  201.264,99  111.264,99  90.000,00 

15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

15-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  10.000,00  54.289,02  64.289,02  112.565,78  52.226,82  60.338,96  60.338,96  0,00  3.950,06 

Σύνολα ΚΑ: 15-8116  3.950,06  0,00  60.338,96  60.338,96  52.226,82  112.565,78  64.289,02  54.289,02  10.000,00 

15-8117 Λοιπά έξοδα 

15-8117.0001 Λοιπά έξοδα  2.500,00 -2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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Σύνολα ΚΑ: 15-8117  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -2.500,00  2.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-811  130.981,64  0,00  157.736,63  157.736,63  53.496,24  211.232,87  288.718,27  141.218,27  147.500,00 

15-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

15-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  150.000,00 -125.943,98  24.056,02  24.056,02  0,00  24.056,02  24.056,02  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8121  0,00  0,00  24.056,02  24.056,02  0,00  24.056,02  24.056,02 -125.943,98  150.000,00 

15-8122 Έργα 

15-8122.0001 Έργα  500.000,00 -308.016,98  191.983,02  66.726,58  1.317,09  65.409,49  65.409,49  0,00  126.573,53 

Σύνολα ΚΑ: 15-8122  126.573,53  0,00  65.409,49  65.409,49  1.317,09  66.726,58  191.983,02 -308.016,98  500.000,00 

15-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

15-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  11.600,00  11.600,00  11.600,00  0,00  11.600,00  11.600,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8123  0,00  0,00  11.600,00  11.600,00  0,00  11.600,00  11.600,00  11.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-812  126.573,53  0,00  101.065,51  101.065,51  1.317,09  102.382,60  227.639,04 -422.360,96  650.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-81  257.555,17  0,00  258.802,14  258.802,14  54.813,33  313.615,47  516.357,31 -281.142,69  797.500,00 

15-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

15-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

15-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  766,66  766,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  766,66 

Σύνολα ΚΑ: 15-8311  766,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  766,66  766,66  0,00 

15-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

15-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  0,00  21.400,00  21.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8312  21.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.400,00  21.400,00  0,00 

15-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

15-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  5.205,30  5.205,30  4.207,70  0,00  4.207,70  4.207,70  0,00  997,60 

Σύνολα ΚΑ: 15-8313  997,60  0,00  4.207,70  4.207,70  0,00  4.207,70  5.205,30  5.205,30  0,00 

15-8315 Διάφορα έξοδα 

15-8315.0006 Διάφορα  έξοδα καταργούμενων Οργανισμών  0,00  7.037,05  7.037,05  4.541,19  0,00  4.541,19  4.541,19  0,00  2.495,86 

15-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  107.623,66  107.623,66  21.873,34  123,25  21.750,09  21.750,09  0,00  85.873,57 

Σύνολα ΚΑ: 15-8315  88.369,43  0,00  26.291,28  26.291,28  123,25  26.414,53  114.660,71  114.660,71  0,00 

15-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
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15-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  4.710,80  4.710,80  1.525,80  0,00  1.525,80  1.525,80  0,00  3.185,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8316  3.185,00  0,00  1.525,80  1.525,80  0,00  1.525,80  4.710,80  4.710,80  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-831  114.718,69  0,00  32.024,78  32.024,78  123,25  32.148,03  146.743,47  146.743,47  0,00 

15-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

15-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

15-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  942,40  942,40  942,40  0,00  942,40  942,40  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8321  0,00  0,00  942,40  942,40  0,00  942,40  942,40  942,40  0,00 

15-8322 Έργα 

15-8322.0001 Έργα  0,00  130.534,56  130.534,56  3.886,49  0,00  3.886,49  3.886,49  0,00  126.648,07 

Σύνολα ΚΑ: 15-8322  126.648,07  0,00  3.886,49  3.886,49  0,00  3.886,49  130.534,56  130.534,56  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-832  126.648,07  0,00  4.828,89  4.828,89  0,00  4.828,89  131.476,96  131.476,96  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-83  241.366,76  0,00  36.853,67  36.853,67  123,25  36.976,92  278.220,43  278.220,43  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 15-8  498.921,93  0,00  295.655,81  295.655,81  54.936,58  350.592,39  794.577,74 -2.922,26  797.500,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων  2.124.000,00  105.000,00  2.229.000,00  2.193.580,59  0,00  2.193.580,59  2.193.580,59  0,00  35.419,41 

Σύνολα ΚΑ: 20-6011  35.419,41  0,00  2.193.580,59  2.193.580,59  0,00  2.193.580,59  2.229.000,00  105.000,00  2.124.000,00 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 27.000,00  0,00  27.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6012  27.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.000,00  0,00  27.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-601  62.419,41  0,00  2.193.580,59  2.193.580,59  0,00  2.193.580,59  2.256.000,00  105.000,00  2.151.000,00 

20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
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20-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 2.640.000,00  0,00  2.640.000,00  2.618.439,80  0,00  2.618.439,80  2.618.439,80  0,00  21.560,20 

20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  44.000,00  15.028,80  59.028,80  19.895,46  0,00  19.895,46  19.895,46  0,00  39.133,34 

Σύνολα ΚΑ: 20-6021  60.693,54  0,00  2.638.335,26  2.638.335,26  0,00  2.638.335,26  2.699.028,80  15.028,80  2.684.000,00 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 58.000,00  0,00  58.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6022  58.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.000,00  0,00  58.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-602  118.693,54  0,00  2.638.335,26  2.638.335,26  0,00  2.638.335,26  2.757.028,80  15.028,80  2.742.000,00 

20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) 

20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

20-6041.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου  1.689.068,08  0,00  1.689.068,08  1.474.854,77  144.139,52  1.330.715,25  1.330.715,25  0,00  358.352,83 

Σύνολα ΚΑ: 20-6041  358.352,83  0,00  1.330.715,25  1.330.715,25  144.139,52  1.474.854,77  1.689.068,08  0,00  1.689.068,08 

20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

20-6042.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6042  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-604  373.352,83  0,00  1.330.715,25  1.330.715,25  144.139,52  1.474.854,77  1.704.068,08  0,00  1.704.068,08 

20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

20-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  348.000,00  0,00  348.000,00  239.654,56  0,00  239.654,56  239.654,56  0,00  108.345,44 

Σύνολα ΚΑ: 20-6051  108.345,44  0,00  239.654,56  239.654,56  0,00  239.654,56  348.000,00  0,00  348.000,00 

20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

20-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου  768.000,00  0,00  768.000,00  751.354,54  0,00  751.354,54  751.354,54  0,00  16.645,46 

Σύνολα ΚΑ: 20-6052  16.645,46  0,00  751.354,54  751.354,54  0,00  751.354,54  768.000,00  0,00  768.000,00 

20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

20-6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού  490.655,68  0,00  490.655,68  428.902,85  41.978,78  386.924,07  386.924,07  0,00  103.731,61 

Σύνολα ΚΑ: 20-6054  103.731,61  0,00  386.924,07  386.924,07  41.978,78  428.902,85  490.655,68  0,00  490.655,68 

Σύνολα ΚΑ: 20-605  228.722,51  0,00  1.377.933,17  1.377.933,17  41.978,78  1.419.911,95  1.606.655,68  0,00  1.606.655,68 

20-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

20-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 
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20-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος(μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

20-6063.0001 Παροχές σε γάλα  61.000,00  0,00  61.000,00  6.609,03  0,00  6.609,03  6.609,03  0,00  54.390,97 

20-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  46.500,00 -18.000,00  28.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  28.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6063  82.890,97  0,00  6.609,03  6.609,03  0,00  6.609,03  89.500,00 -18.000,00  107.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-606  83.890,97  0,00  6.609,03  6.609,03  0,00  6.609,03  90.500,00 -18.000,00  108.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-60  867.079,26  0,00  7.547.173,30  7.547.173,30  186.118,30  7.733.291,60  8.414.252,56  102.028,80  8.312.223,76 

20-62 Παροχές τρίτων 

20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

20-6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

 3.236.276,24  2.515.927,69  5.752.203,93  4.457.558,75  0,00  4.457.558,75  4.457.558,75  0,00  1.294.645,18 

20-6211.0002 Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή 

– μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων 

 0,00  31.200,00  31.200,00  15.955,10  6.280,88  9.674,22  9.674,22  0,00  21.525,78 

Σύνολα ΚΑ: 20-6211  1.316.170,96  0,00  4.467.232,97  4.467.232,97  6.280,88  4.473.513,85  5.783.403,93  2.547.127,69  3.236.276,24 

Σύνολα ΚΑ: 20-621  1.316.170,96  0,00  4.467.232,97  4.467.232,97  6.280,88  4.473.513,85  5.783.403,93  2.547.127,69  3.236.276,24 

20-624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 

20-6243 Leasing μηχανημάτων 

20-6243.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος 

έργου 

 61.104,33 -40.603,01  20.501,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.501,32 

Σύνολα ΚΑ: 20-6243  20.501,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.501,32 -40.603,01  61.104,33 

20-6244 Leasing μεταφορικών μέσων 

20-6244.0001 Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

 221.918,67 -128.712,02  93.206,65  93.206,65  0,00  93.206,65  93.206,65  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6244  0,00  0,00  93.206,65  93.206,65  0,00  93.206,65  93.206,65 -128.712,02  221.918,67 

Σύνολα ΚΑ: 20-624  20.501,32  0,00  93.206,65  93.206,65  0,00  93.206,65  113.707,97 -169.315,03  283.023,00 

20-625 Ασφάλιστρα 

20-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

20-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 
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20-6252.0002 Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ  0,00  18.000,00  18.000,00  7.785,65  0,00  7.785,65  7.785,65  0,00  10.214,35 

Σύνολα ΚΑ: 20-6252  20.214,35  0,00  7.785,65  7.785,65  0,00  7.785,65  28.000,00  18.000,00  10.000,00 

20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

20-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  10.000,00  0,00  10.000,00  3.731,50  2.968,00  763,50  763,50  0,00  9.236,50 

Σύνολα ΚΑ: 20-6253  9.236,50  0,00  763,50  763,50  2.968,00  3.731,50  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-625  29.450,85  0,00  8.549,15  8.549,15  2.968,00  11.517,15  38.000,00  18.000,00  20.000,00 

20-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

20-6277.0002 Εργασίες Αποκομιδής και μεταφοράς Απορριμμάτων 

και Ογκώδων Αντικειμένων, Πλύσης Κάδων 

Απορριμμάτων, Μηχανικής και χειρωνακτικής Σάρωσης 

και αποψιλώσεων Κοινοχ. Χώρων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 0,00  46.222,19  46.222,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  46.222,19 

20-6277.0005 Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση 

ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–

κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και 

αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας του Δήμου Ρόδου 

 4.210.000,00 -1.338.000,00  2.872.000,00  2.714.201,09  73.656,00  2.640.545,09  2.640.545,09  0,00  231.454,91 

Σύνολα ΚΑ: 20-6277  277.677,10  0,00  2.640.545,09  2.640.545,09  73.656,00  2.714.201,09  2.918.222,19 -1.291.777,81  4.210.000,00 

20-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 

20-6279.0001 Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6279  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-627  297.677,10  0,00  2.640.545,09  2.640.545,09  73.656,00  2.714.201,09  2.938.222,19 -1.271.777,81  4.210.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-62  1.663.800,23  0,00  7.209.533,86  7.209.533,86  82.904,88  7.292.438,74  8.873.334,09  1.124.034,85  7.749.299,24 

20-63 Φόροι - τέλη 

20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

20-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

20-6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6321  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20-6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6322  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
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20-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  20.000,00 -1.500,00  18.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6323  18.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.500,00 -1.500,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-632  58.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.500,00 -1.500,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-63  58.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.500,00 -1.500,00  60.000,00 

20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

20-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

20-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 477,00  0,00  477,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  477,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6422  477,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  477,00  0,00  477,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-642  477,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  477,00  0,00  477,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-64  477,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  477,00  0,00  477,00 

20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 

20-6634.0003 Προμήθεια σάκων υπογείων κάδων για Δ.Ε. Ρόδου  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6634  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-663  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

20-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

20-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 220.000,00  0,00  220.000,00  149.878,18  0,00  149.878,18  149.878,18  0,00  70.121,82 

Σύνολα ΚΑ: 20-6641  70.121,82  0,00  149.878,18  149.878,18  0,00  149.878,18  220.000,00  0,00  220.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-664  70.121,82  0,00  149.878,18  149.878,18  0,00  149.878,18  220.000,00  0,00  220.000,00 

20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

20-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

20-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00  30.000,00  35.000,00  4.977,86  0,00  4.977,86  4.977,86  0,00  30.022,14 

Σύνολα ΚΑ: 20-6671  35.022,14  0,00  4.977,86  4.977,86  0,00  4.977,86  40.000,00  30.000,00  10.000,00 

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

20-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

20-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  5.000,00  20.000,00  25.000,00  2.098,08  0,00  2.098,08  2.098,08  0,00  22.901,92 
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20-6672.0006 Ανταλλακτικά μηχανημανημάτων ΧΥΤΑ Ρόδου  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6672  32.901,92  0,00  2.098,08  2.098,08  0,00  2.098,08  35.000,00  20.000,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-667  67.924,06  0,00  7.075,94  7.075,94  0,00  7.075,94  75.000,00  50.000,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-66  153.045,88  0,00  156.954,12  156.954,12  0,00  156.954,12  310.000,00  50.000,00  260.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  2.742.902,37  0,00  14.913.661,28  14.913.661,28  269.023,18  15.182.684,46  17.656.563,65  1.274.563,65  16.382.000,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

20-713 Προμήθειες παγίων 

20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

20-7131.0006 Προμήθεια υπερκατασκευών απορριμματοφόρων  67.000,00 -57.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

20-7131.0011 Προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου 

δορυφορικού φορτηγού 

 11.000,00  7.000,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

20-7131.0012 Προμήθεια φορτηγού τύπου VAN  15.500,00  1.500,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 

20-7131.0013 Προμήθεια εργαλείων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

20-7131.0014 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου  1.000,00 -1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7131  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 -49.500,00  99.500,00 

20-7132 Μεταφορικά μέσα 

20-7132.0002 Προμήθεια δίκυκλων μηχανών  10.500,00  0,00  10.500,00  10.465,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  34,40 

Σύνολα ΚΑ: 20-7132  34,40  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  10.465,60  10.500,00  0,00  10.500,00 

20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

20-7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ρόδου  0,00  9.771,20  9.771,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.771,20 

Σύνολα ΚΑ: 20-7135  9.771,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.771,20  9.771,20  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-713  59.805,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  10.465,60  70.271,20 -39.728,80  110.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-71  59.805,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  10.465,60  70.271,20 -39.728,80  110.000,00 

20-73 Έργα 

20-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

20-7325.0001 Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 

ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς 

 0,00  450.000,00  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7325  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00 
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Σύνολα ΚΑ: 20-732  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-73  450.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.000,00  450.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-7  509.805,60  0,00  10.465,60  10.465,60  0,00  10.465,60  520.271,20  410.271,20  110.000,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

20-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  113.940,77  2.233,72  116.174,49  91.271,64  2.756,71  88.514,93  88.514,93  0,00  27.659,56 

Σύνολα ΚΑ: 20-8111  27.659,56  0,00  88.514,93  88.514,93  2.756,71  91.271,64  116.174,49  2.233,72  113.940,77 

20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

20-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  150.000,00 -57.478,00  92.522,00  4.278,00  0,00  4.278,00  4.278,00  0,00  88.244,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8113  88.244,00  0,00  4.278,00  4.278,00  0,00  4.278,00  92.522,00 -57.478,00  150.000,00 

20-8115 Διάφορα έξοδα 

20-8115.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  150,80  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80 

Σύνολα ΚΑ: 20-8115  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80  150,80  0,00 

20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  10.000,00 -9.153,01  846,99  846,99  0,00  846,99  846,99  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8116  0,00  0,00  846,99  846,99  0,00  846,99  846,99 -9.153,01  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-811  116.054,36  0,00  93.639,92  93.639,92  2.756,71  96.396,63  209.694,28 -64.246,49  273.940,77 

20-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

20-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  70.000,00 -55.253,50  14.746,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.746,50 

Σύνολα ΚΑ: 20-8121  14.746,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.746,50 -55.253,50  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-812  14.746,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.746,50 -55.253,50  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-81  130.800,86  0,00  93.639,92  93.639,92  2.756,71  96.396,63  224.440,78 -119.499,99  343.940,77 

20-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

20-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

20-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  63.596,87  63.596,87  11.961,00  0,00  11.961,00  11.961,00  0,00  51.635,87 
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Σύνολα ΚΑ: 20-8311  51.635,87  0,00  11.961,00  11.961,00  0,00  11.961,00  63.596,87  63.596,87  0,00 

20-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

20-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  98.548,40  98.548,40  13.764,00  7.737,60  6.026,40  6.026,40  0,00  92.522,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8313  92.522,00  0,00  6.026,40  6.026,40  7.737,60  13.764,00  98.548,40  98.548,40  0,00 

20-8315 Διάφορα έξοδα 

20-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  150,80  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80 

Σύνολα ΚΑ: 20-8315  150,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150,80  150,80  0,00 

20-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

20-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  1.174,48  1.174,48  327,49  0,00  327,49  327,49  0,00  846,99 

Σύνολα ΚΑ: 20-8316  846,99  0,00  327,49  327,49  0,00  327,49  1.174,48  1.174,48  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-831  145.155,66  0,00  18.314,89  18.314,89  7.737,60  26.052,49  163.470,55  163.470,55  0,00 

20-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

20-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

20-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  154.755,52  154.755,52  140.009,02  0,00  140.009,02  140.009,02  0,00  14.746,50 

Σύνολα ΚΑ: 20-8321  14.746,50  0,00  140.009,02  140.009,02  0,00  140.009,02  154.755,52  154.755,52  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-832  14.746,50  0,00  140.009,02  140.009,02  0,00  140.009,02  154.755,52  154.755,52  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-83  159.902,16  0,00  158.323,91  158.323,91  7.737,60  166.061,51  318.226,07  318.226,07  0,00 

20-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

20-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 

20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

20-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων  658.000,00  359.000,00  1.017.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.017.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8511  1.017.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.017.000,00  359.000,00  658.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-851  1.017.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.017.000,00  359.000,00  658.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-85  1.017.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.017.000,00  359.000,00  658.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-8  1.307.703,02  0,00  251.963,83  251.963,83  10.494,31  262.458,14  1.559.666,85  557.726,08  1.001.940,77 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
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30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας  2.460.000,00  0,00  2.460.000,00  2.417.898,69  0,00  2.417.898,69  2.417.898,69  0,00  42.101,31 

Σύνολα ΚΑ: 30-6011  42.101,31  0,00  2.417.898,69  2.417.898,69  0,00  2.417.898,69  2.460.000,00  0,00  2.460.000,00 

30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

30-6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6012  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-601  44.101,31  0,00  2.417.898,69  2.417.898,69  0,00  2.417.898,69  2.462.000,00  2.000,00  2.460.000,00 

30-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

30-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 816.000,00  0,00  816.000,00  795.777,75  0,00  795.777,75  795.777,75  0,00  20.222,25 

30-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6021  30.222,25  0,00  795.777,75  795.777,75  0,00  795.777,75  826.000,00  0,00  826.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-602  30.222,25  0,00  795.777,75  795.777,75  0,00  795.777,75  826.000,00  0,00  826.000,00 

30-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

30-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  432.000,00  0,00  432.000,00  308.017,02  0,00  308.017,02  308.017,02  0,00  123.982,98 

Σύνολα ΚΑ: 30-6051  123.982,98  0,00  308.017,02  308.017,02  0,00  308.017,02  432.000,00  0,00  432.000,00 

30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  216.000,00  0,00  216.000,00  204.592,15  0,00  204.592,15  204.592,15  0,00  11.407,85 

Σύνολα ΚΑ: 30-6052  11.407,85  0,00  204.592,15  204.592,15  0,00  204.592,15  216.000,00  0,00  216.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-605  135.390,83  0,00  512.609,17  512.609,17  0,00  512.609,17  648.000,00  0,00  648.000,00 

30-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

30-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

30-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα).) 

30-6063.0001 Παροχές σε γάλα  36.000,00  0,00  36.000,00  1.532,63  0,00  1.532,63  1.532,63  0,00  34.467,37 

30-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-6063  54.467,37  0,00  1.532,63  1.532,63  0,00  1.532,63  56.000,00  0,00  56.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-606  55.467,37  0,00  1.532,63  1.532,63  0,00  1.532,63  57.000,00  0,00  57.000,00 

30-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

30-6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 

30-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  (άρθρο 16 ΠΔ 

23/2002) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6072  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-607  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-60  266.181,76  0,00  3.727.818,24  3.727.818,24  0,00  3.727.818,24  3.994.000,00  2.000,00  3.992.000,00 

30-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

30-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

30-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

30-6117.0001 Πιστοποιήσεις ανελκυστήρων  0,00  2.000,00  2.000,00  148,80  0,00  148,80  148,80  0,00  1.851,20 

Σύνολα ΚΑ: 30-6117  1.851,20  0,00  148,80  148,80  0,00  148,80  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-611  1.851,20  0,00  148,80  148,80  0,00  148,80  2.000,00  2.000,00  0,00 

30-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

30-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

30-6142.0001 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Δήμου Ρόδου. 

 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6142  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-614  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-61  61.851,20  0,00  148,80  148,80  0,00  148,80  62.000,00  62.000,00  0,00 

30-62 Παροχές τρίτων 

30-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

30-6233.0006 Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Τελεσίδικες Δικαστικές 

Αποφάσεις) 

 0,00  193.951,05  193.951,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  193.951,05 

30-6233.0011 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0012 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Ατταβύρου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0013 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Αφάντου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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30-6233.0014 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Καμείρου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0015 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Ν. Ρόδου 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0016 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Καλλιθέας 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0017 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Λινδίων 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0018 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Πεταλουδών 

 20.000,00 -20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6233.0019 Μίσθωση μηχανημάτων - οχημάτων πλην μεταφορικών 

μέσων Δ.Ε. Ρόδου 

 10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6233  193.951,05  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  193.951,05  23.951,05  170.000,00 

30-6236 Λοιπά μισθώματα 

30-6236.0001 Λοιπά μισθώματα  170.000,00  0,00  170.000,00  169.744,62  0,00  169.744,62  169.744,62  0,00  255,38 

Σύνολα ΚΑ: 30-6236  255,38  0,00  169.744,62  169.744,62  0,00  169.744,62  170.000,00  0,00  170.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-623  194.206,43  0,00  169.744,62  169.744,62  0,00  169.744,62  363.951,05  23.951,05  340.000,00 

30-625 Ασφάλιστρα 

30-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

30-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  15.000,00  0,00  15.000,00  1.294,00  1.294,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6252  15.000,00  0,00  0,00  0,00  1.294,00  1.294,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

30-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  15.000,00  0,00  15.000,00  5.570,00  5.570,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6253  15.000,00  0,00  0,00  0,00  5.570,00  5.570,00  15.000,00  0,00  15.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-625  30.000,00  0,00  0,00  0,00  6.864,00  6.864,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

30-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

30-6262.0003 Καθαρισμός παραλιών περιοχής Ρόδου, Ιαλυσού  50.000,00 -45.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6262.0004 Καθαρισμός παραλιών περιοχής Καλλιθέας,Αφάντου 

και Αρχαγγέλου 

 50.000,00 -45.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6262.0005 Καθαρισμός παραλιών περιοχής Λίνδου και Νότιας 

Ρόδου 

 50.000,00 -45.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6262.0006 Καθαρισμός παραλιών των Δ.Ε. Καμείρου, 

Πεταλουδών, Ατταβύρου 

 40.000,00 -35.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6262.0008 Καθαρισμοί ρεμάτων Δήμου Ρόδου  240.000,00  0,00  240.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  240.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-6262  260.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  260.000,00 -170.000,00  430.000,00 

30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

30-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6264  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

30-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

30-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6265  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-626  266.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  266.000,00 -170.000,00  436.000,00 

30-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

30-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 

30-6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων  40.000,00  0,00  40.000,00  27.895,04  0,00  27.895,04  27.895,04  0,00  12.104,96 

Σύνολα ΚΑ: 30-6276  12.104,96  0,00  27.895,04  27.895,04  0,00  27.895,04  40.000,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-627  12.104,96  0,00  27.895,04  27.895,04  0,00  27.895,04  40.000,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-62  502.311,39  0,00  197.639,66  197.639,66  6.864,00  204.503,66  699.951,05 -146.048,95  846.000,00 

30-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

30-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

30-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6422  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-642  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

30-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

30-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

30-6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων  30.000,00  15.000,00  45.000,00  27.734,71  0,00  27.734,71  27.734,71  0,00  17.265,29 

Σύνολα ΚΑ: 30-6462  17.265,29  0,00  27.734,71  27.734,71  0,00  27.734,71  45.000,00  15.000,00  30.000,00 

30-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

30-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  4.405,96  0,00  4.405,96  4.405,96  0,00  5.594,04 

Σύνολα ΚΑ: 30-6463  5.594,04  0,00  4.405,96  4.405,96  0,00  4.405,96  10.000,00  5.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-646  22.859,33  0,00  32.140,67  32.140,67  0,00  32.140,67  55.000,00  20.000,00  35.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-64  25.859,33  0,00  32.140,67  32.140,67  0,00  32.140,67  58.000,00  20.000,00  38.000,00 

30-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
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30-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

30-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 300.000,00  0,00  300.000,00  99.631,82  0,00  99.631,82  99.631,82  0,00  200.368,18 

Σύνολα ΚΑ: 30-6641  200.368,18  0,00  99.631,82  99.631,82  0,00  99.631,82  300.000,00  0,00  300.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-664  200.368,18  0,00  99.631,82  99.631,82  0,00  99.631,82  300.000,00  0,00  300.000,00 

30-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

30-6661.000

2 
Χρώματα-μονωτικά 

30-6661.0002.

0001 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  10.000,00  4.680,38  14.680,38  4.680,38  0,00  4.680,38  4.680,38  0,00  10.000,00 

30-6661.0002.

0002 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0002.

0003 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0002.
0004 

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0002.

0005 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0002.

0006 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  5.000,00  0,00  5.000,00  188,17  0,00  188,17  188,17  0,00  4.811,83 

30-6661.0002.

0007 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0002.

0008 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  2.451,20  0,00  2.451,20  2.451,20  0,00  2.548,80 

30-6661.0002.

0009 
ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0002.
0010 

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  37.360,63  0,00  7.319,75  7.319,75  0,00  7.319,75  44.680,38 -10.319,62  55.000,00 

30-6661.000

5 
Υδραυλικά 

30-6661.0005.

0001 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  10.000,00  1.998,26  11.998,26  1.997,89  0,00  1.997,89  1.997,89  0,00  10.000,37 

30-6661.0005.

0002 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.  ΙΑΛΥΣΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0005.

0003 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0005.
0004 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε.ΚΑΜΕΙΡΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0005.

0005 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0005.

0006 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΙΘΕΑΣ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0005.

0007 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΝΤΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0005.

0008 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6661.0005.

0009 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΙΝΔΙΩΝ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6661.0005.
0010 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  5.000,00  20.000,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  50.000,37  0,00  1.997,89  1.997,89  0,00  1.997,89  51.998,26 -3.001,74  55.000,00 

30-6661.000

9 
Προμήθεια υαλοπινάκων (τζαμιών) 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-6661.0009.
0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΤΖΑΜΙΑ) Δ.Ε. 

ΡΟΔΟΥ 

 3.000,00 -2.028,96  971,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  971,04 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661.000  971,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  971,04 -2.028,96  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6661  88.332,04  0,00  9.317,64  9.317,64  0,00  9.317,64  97.649,68 -15.350,32  113.000,00 

30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

30-6662.000

1 
Οικοδομικά υλικά 

30-6662.0001.

0001 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  25.000,00 -3.958,72  21.041,28  6.041,28  0,00  6.041,28  6.041,28  0,00  15.000,00 

30-6662.0001.

0002 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6662.0001.
0003 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6662.0001.

0004 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6662.0001.

0005 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6662.0001.

0006 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0001.

0007 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0001.

0008 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  10.000,00  0,00  10.000,00  3.051,52  0,00  3.051,52  3.051,52  0,00  6.948,48 

30-6662.0001.
0009 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0001.

0010 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  61.948,48  0,00  9.092,80  9.092,80  0,00  9.092,80  71.041,28 -43.958,72  115.000,00 

30-6662.000

3 
Ασφαλτικά 

30-6662.0003.

0001 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  10.000,00  1.422,22  11.422,22  1.410,50  0,00  1.410,50  1.410,50  0,00  10.011,72 

30-6662.0003.

0002 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0003.

0003 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0003.

0004 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0003.

0005 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0003.

0006 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  5.000,00  0,00  5.000,00  4.495,00  0,00  4.495,00  4.495,00  0,00  505,00 

30-6662.0003.

0007 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0003.

0008 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0003.
0009 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0003.

0010 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ  ΡΟΔΟΥ  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  30.516,72  0,00  5.905,50  5.905,50  0,00  5.905,50  36.422,22 -18.577,78  55.000,00 

30-6662.000

4 
Ηλεκτρολογικά 

30-6662.0004.

0001 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0002 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0003 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 
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ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

30-6662.0004.
0004 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0005 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0006 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0007 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0008 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.590,68  0,00  64.590,68  64.590,68  0,00  5.409,32 

30-6662.0004.

0009 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.557,34  0,00  64.557,34  64.557,34  0,00  5.442,66 

30-6662.0004.
0010 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  70.000,00  0,00  70.000,00  64.146,26  0,00  64.146,26  64.146,26  0,00  5.853,74 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  54.570,96  0,00  645.429,04  645.429,04  0,00  645.429,04  700.000,00  0,00  700.000,00 

30-6662.0006 Προμήθεια υλικών για την επισκευή και μετατροπή σε 

LED αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών 

 0,00  15.000,00  15.000,00  14.247,60  0,00  14.247,60  14.247,60  0,00  752,40 

30-6662.000

8 
Σκυρόδεμα 

30-6662.0008.

0001 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  15.000,00 -2.613,00  12.387,00  2.325,62  0,00  2.325,62  2.325,62  0,00  10.061,38 

30-6662.0008.

0002 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.

0003 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.

0004 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.

0005 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.

0006 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  10.000,00  0,00  10.000,00  1.575,42  0,00  1.575,42  1.575,42  0,00  8.424,58 

30-6662.0008.

0007 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.

0008 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-6662.0008.

0009 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6662.0008.
0010 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Ε.  ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  10.000,00 -5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.000  53.485,96  0,00  3.901,04  3.901,04  0,00  3.901,04  57.387,00 -47.613,00  105.000,00 

30-6662.0009 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (Ξυλεία) 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6662.001

0 
Αδρανή-υλικά λατομείου 

30-6662.0010.

0001 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

30-6662.0010.

0002 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0003 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0004 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.
0005 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0006 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0007 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0008 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 
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30-6662.0010.
0009 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ  3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

30-6662.0010.

0010 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662.001  64.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  64.000,00  0,00  64.000,00 

30-6662.0013 Οικοδομικά υλικά (Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις)  0,00  606.614,26  606.614,26  471.248,59  0,00  471.248,59  471.248,59  0,00  135.365,67 

Σύνολα ΚΑ: 30-6662  410.640,19  0,00  1.149.824,57  1.149.824,57  0,00  1.149.824,57  1.560.464,76  511.464,76  1.049.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-666  498.972,23  0,00  1.159.142,21  1.159.142,21  0,00  1.159.142,21  1.658.114,44  496.114,44  1.162.000,00 

30-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

30-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00  10.000,00  15.000,00  943,02  0,00  943,02  943,02  0,00  14.056,98 

30-6671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 0,00  2.972,97  2.972,97  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.972,97 

Σύνολα ΚΑ: 30-6671  22.029,95  0,00  943,02  943,02  0,00  943,02  22.972,97  12.972,97  10.000,00 

30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

30-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  5.000,00  10.000,00  15.000,00  4.158,22  0,00  4.158,22  4.158,22  0,00  10.841,78 

30-6672.0005 Προμήθεια αναλώσιμων, παρελκόμενων και 

συντήρησης τοπογραφικών οργάνων 

 0,00  3.750,00  3.750,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.750,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6672  24.591,78  0,00  4.158,22  4.158,22  0,00  4.158,22  28.750,00  13.750,00  15.000,00 

30-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

30-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6673  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-667  48.621,73  0,00  5.101,24  5.101,24  0,00  5.101,24  53.722,97  26.722,97  27.000,00 

30-669 Λοιπές προμήθειες 

30-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 

30-6699.0002 Υλικά οδικής σήμανσης  74.000,00  0,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

30-6699.0004 Προμήθεια μικρών χειρονακτικών εργαλείων  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

30-6699.0006 Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

30-6699.0007 Προμήθεια υλικών οριζόντιας σήμανσης  40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

30-6699.0008 Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας  40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6699  234.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  234.000,00  0,00  234.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-669  234.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  234.000,00  0,00  234.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-66  981.962,14  0,00  1.263.875,27  1.263.875,27  0,00  1.263.875,27  2.245.837,41  522.837,41  1.723.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-6  1.838.165,82  0,00  5.221.622,64  5.221.622,64  6.864,00  5.228.486,64  7.059.788,46  460.788,46  6.599.000,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

30-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

30-713 Προμήθειες παγίων 

30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

30-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

30-7131.0005 Πυροσβεστικά είδη  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

30-7131.0008 Προμήθεια εργαλείων (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση)  0,00  14.898,41  14.898,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.898,41 

Σύνολα ΚΑ: 30-7131  21.898,41  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.898,41  14.898,41  7.000,00 

30-7133 Έπιπλα, σκέυη 

30-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχάν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ, 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής 

cd,dvd.μηχ. καταστροφής εγγράφων) 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7133  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

30-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

30-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7134  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00  0,00  35.000,00 

30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

30-7135.0030 Εξοπλισμός Παραλιών Δήμου Ρόδου  24.000,00  0,00  24.000,00  23.620,14  23.620,14  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7135  24.000,00  0,00  0,00  0,00  23.620,14  23.620,14  24.000,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-713  85.898,41  0,00  0,00  0,00  23.620,14  23.620,14  85.898,41  14.898,41  71.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-71  85.898,41  0,00  0,00  0,00  23.620,14  23.620,14  85.898,41  14.898,41  71.000,00 

30-73 Έργα 

30-731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου 

30-7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 
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30-7311.0006 Επισκευή-συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για 

κάλυψη αναγκών διοικησης -μεταστέγαση υπηρεσιών" 

 441.881,00  276.095,00  717.976,00  78.072,58  0,00  78.072,58  78.072,58  0,00  639.903,42 

30-7311.0011 Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Μουσείου Μεσσαναγρού 

 74.400,00  0,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7311  714.303,42  0,00  78.072,58  78.072,58  0,00  78.072,58  792.376,00  276.095,00  516.281,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-731  714.303,42  0,00  78.072,58  78.072,58  0,00  78.072,58  792.376,00  276.095,00  516.281,00 

30-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

30-7322.0013 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Λίνδου.  150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-7322.0015 Ανάπλαση πάρκου Ροδινίου  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7322  1.150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.150.000,00  0,00  1.150.000,00 

30-7323 Οδοί - οδοστρώματα 

30-7323.0001 Διανοίξεις και ολοκληρώσεις οδών στα νέα σχέδια 

πόλης της Δ.Ε Ρόδου 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7323.0005 Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου  0,00  54.600,00  54.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.600,00 

30-7323.0007 Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Κρεμαστής (Τελεσίδικη 

Δικαστική Απόφαση) 

 0,00  5.056,82  5.056,82  5.056,82  5.056,82  0,00  0,00  0,00  5.056,82 

30-7323.0008 Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου ( 

Εντος και Εκτος σχεδίου) 

 243.940,00  0,00  243.940,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  243.940,00 

30-7323.0072 Διανοίξεις νέων οδών οδκού δικτύου πόλεως Ρόδου  0,00  24.560,00  24.560,00  20.092,89  0,00  20.092,89  20.092,89  0,00  4.467,11 

30-7323.0078 Πλακόστρωση οδών και πλατείων Κατταβιάς  410.000,00  0,00  410.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  410.000,00 

30-7323.0082 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή 

μαρίνας(οδοί Μαύρου-Τηλιακού) 

 10.000,00  63.259,00  73.259,00  72.630,72  0,00  72.630,72  72.630,72  0,00  628,28 

30-7323.0083 Διευθέτηση κυκλοφορίας-κατασκευή κυκλικών κόμβων 

σε σημεία του οδικού δικτύου του νησιού 

 100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7323.0085 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Λινδίων  25.000,00  35.000,00  60.000,00  26.927,85  0,00  26.927,85  26.927,85  0,00  33.072,15 

30-7323.0087 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης πόλεως Ρόδου  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7323.0088 Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και 

κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

 165.000,00  165.000,00  330.000,00  23.508,99  0,00  23.508,99  23.508,99  0,00  306.491,01 

30-7323.0090 Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και 

κατασκευή νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου 

 50.000,00  0,00  50.000,00  34.358,69  0,00  34.358,69  34.358,69  0,00  15.641,31 

30-7323.0091 Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης εκτός πόλεως Ρόδου.  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7323.0092 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών 

συγκροτημάτων στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 

ασφάλειας. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 
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30-7323.0093 Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων 

πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου. 

 200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

30-7323.0094 Σωστικές παρεμβάσεις παραλιακού δρόμου Κρεμαστής.  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7323  2.013.896,68  0,00  177.519,14  177.519,14  5.056,82  182.575,96  2.191.415,82  347.475,82  1.843.940,00 

30-7324 Πεζοδρόμια 

30-7324.0015 Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση 

Κολυμπίων έως ξενοδοχείο Λεβάντε (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) 

 100.000,00  93.720,00  193.720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  193.720,00 

30-7324.0016 Κατασκευή νέων και ανακατασκευή υφιστάμενων 

πεζοδρομίων στο Φαληράκι και αντικατάσταση παλαιών 

φωτιστικών με φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED. 

 350.000,00  0,00  350.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  350.000,00 

30-7324.0017 Κατασκευή πεζοδρομίων απο Λιμένα Μαρίνας προς 

εμπορικό Λιμένα Ρόδου (οδός Αυστραλιας). 

 500.000,00  0,00  500.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7324  1.043.720,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.043.720,00  93.720,00  950.000,00 

30-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

30-7325.0001 Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή της Τ.Κ. 

Καλάθου 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7325.0002 Εγκατάσταση υποδομής δικτύου δημοτικού φωτισμού 

στην οδό Φώτη Κόντογλου Δ.Ε. Ροδίων 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7325.0005 Δίκτυο Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς  270.000,00  0,00  270.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  270.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7325  284.540,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  284.540,00  14.540,00  270.000,00 

30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

30-7326.0001 Αντικεραυνική προστασία στεγάστρων στα συνεργεία 

της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού 

 0,00  7.270,00  7.270,00  7.199,63  0,00  7.199,63  7.199,63  0,00  70,37 

30-7326.0002 Κατασκευή περίφραξης και πρόχειρου καταλύματος 

στέγασης ανεπιτήρητων ζώων στην περιοχή Πασαούτια 

 0,00  7.270,00  7.270,00  6.944,00  0,00  6.944,00  6.944,00  0,00  326,00 

30-7326.0003 Σήμανση οδικού δικτύου κατ΄εφαρμογή κανονιστικών 

αποφάσεων και ΚΟΚ 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

30-7326.0052 Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου σε 

πάρκα-παρτέρια-νησίδες 

 10.000,00  23.000,00  33.000,00  12.943,80  0,00  12.943,80  12.943,80  0,00  20.056,20 

30-7326.0053 Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ  Λαχανιάς - επέκταση 

δικτυού αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Λαχανιάς 

(φάση) Οικισμού Λαχανιάς (Β΄Φάση) 

 250.000,00  0,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00 

30-7326.0065 Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου  10.000,00  15.000,00  25.000,00  23.119,27  0,00  23.119,27  23.119,27  0,00  1.880,73 
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30-7326.0068 Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην Περιοχή 

Πεύκη - Λίνδου 

 0,00  12.291,00  12.291,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.291,00 

30-7326.0070 Εγκατάσταση ιστών και σηματοδοτών στον κόμβο της 

διασταύρωσης των οδών Γρηγορίου Ε’ και Ι. Δενδρινού 

 0,00  7.254,00  7.254,00  7.254,00  0,00  7.254,00  7.254,00  0,00  0,00 

30-7326.0071 Επέκταση δικτύου κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων 

ποδηλάτων 

 70.000,00 -70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30-7326.0072 Κατασκευή και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων 

σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

30-7326.0073 Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβάδα της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 

 0,00  32.865,00  32.865,00  16.397,62  0,00  16.397,62  16.397,62  0,00  16.467,38 

30-7326.0074 Κατασκευή τοιχίου για την αντιστήριξη πρανών στην 

Δ.Κ. Αγ. Ισιδώρου 

 0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

30-7326.0075 Αντιστήριξη πρανών στην Δ.Ε. Ιαλυσού  0,00  7.192,00  7.192,00  7.191,75  0,00  7.191,75  7.191,75  0,00  0,25 

30-7326.0076 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Γ. Σεφέρη  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7326.0077 Κατασκευή τσιμεντένιων βάσεων (Κολώνες) και 

υποδομών για την υποδοχή παροχών ΔΕΗ των 

μηχανημάτων ανακύκλωσης 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7326.0078 Κατασκευή οστεοφυλακίων κοιμητηρίων Δ.Κ. Ρόδου 

και Δ.Κ. Παστίδας 

 0,00  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7326  552.761,93  0,00  81.050,07  81.050,07  0,00  81.050,07  633.812,00  293.812,00  340.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-732  5.044.918,61  0,00  258.569,21  258.569,21  5.056,82  263.626,03  5.303.487,82  749.547,82  4.553.940,00 

30-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

30-7331.0001 Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση 

δημοτικού ιατρείου οδού Βεργίνας 

 0,00  110.000,00  110.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  110.000,00 

30-7331.0002 Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση ΚΕΠ Ροδινιού  0,00  7.200,00  7.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.200,00 

30-7331.0006 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων.  100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7331.0018 Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του 

συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής 

 45.000,00  0,00  45.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.000,00 

30-7331.0020 Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό 

κέντρο Κατταβιάς 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7331.0021 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων πόλεως Ρόδου  40.000,00  60.000,00  100.000,00  65.312,58  15.968,84  49.343,74  49.343,74  0,00  50.656,26 

30-7331.0022 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου  50.000,00  50.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7331.0023 Αποκατάσταση ιστορικού δημοτικού κτιρίου στην 

Απολλακιά. 

 40.000,00  0,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

30-7331.0024 Επισκευές και συντηρήσεις  Ιστορικών Δημοτικών 

κτιρίων εκτός Μεσαιωνικής Πόλης. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 30-7331  802.856,26  0,00  49.343,74  49.343,74  15.968,84  65.312,58  852.200,00  227.200,00  625.000,00 

30-7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 

30-7332.0002 Ανάπλαση πάρκου Αγ. Δημητρίου -Γήπεδα  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7332.0003 Ανάπλαση πάρκου Μητροπόλεως - Γήπεδο  30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7332.0004 Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην πλατεία της Τ.Κ. 

Δαματριάς 

 0,00  7.270,00  7.270,00  7.269,69  0,00  7.269,69  7.269,69  0,00  0,31 

30-7332.0005 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών πόλεως 

Ρόδου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7332.0006 Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών εκτός 

πόλεως Ρόδου 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7332  160.000,31  0,00  7.269,69  7.269,69  0,00  7.269,69  167.270,00  7.270,00  160.000,00 

30-7333 Οδοί - οδοστρώματα 

30-7333.0001 Αποκατάσταση δρόμου προς κολέγιο Ρόδου της Δ.Ε. 

Καλλιθέας 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7333.0002 Αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Ελευθερίου 

Βενιζέλου της Δ.Κ. Ιαλυσού 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7333.0003 Αποκατάσταση δρόμου περιοχής Σαραντανιού Δ.Κ. 

Κοσκινού και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου 

Δ.Κ. Αφάντου 

 0,00  105.000,00  105.000,00  10.461,68  0,00  10.461,68  10.461,68  0,00  94.538,32 

30-7333.0011 Αποκατάσταση οδοστρωσίας αγροτικών δρόμων στη 

Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 

 0,00  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

30-7333.0069 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε 

συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως 

Ρόδου. 

 0,00  3.587,00  3.587,00  3.130,26  0,00  3.130,26  3.130,26  0,00  456,74 

30-7333.0076 Βελτίωση οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην περιοχή 

Κρητικά 

 10.000,00  59.000,00  69.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  69.000,00 

30-7333.0077 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στη Δ.Κ 

Κρεμαστής 

 0,00  74.400,00  74.400,00  26.982,40  0,00  26.982,40  26.982,40  0,00  47.417,60 

30-7333.0078 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός 

πόλεως Ρόδου 

 15.000,00  14.640,00  29.640,00  28.532,85  0,00  28.532,85  28.532,85  0,00  1.107,15 

30-7333.0079 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός 

πόλεως Ρόδου 

 15.000,00  9.367,00  24.367,00  24.019,46  0,00  24.019,46  24.019,46  0,00  347,54 

30-7333.0081 Επείγουσες βελτιωτικές παρεμβάσεις οδικού δικτύου της 

δημοτικής ενότητας Παστίδας 

 0,00  11.812,00  11.812,00  11.782,02  0,00  11.782,02  11.782,02  0,00  29,98 

30-7333.0084 Βελτίωση τμήματος δρόμου στη περιοχή Κοκκινόχωμα 

στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 0,00  2.357,00  2.357,00  2.356,55  0,00  2.356,55  2.356,55  0,00  0,45 

30-7333.0087 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. Ιαλυσού και 

στη Δ.Κ. Παραδεισίου 

 0,00  7.270,00  7.270,00  14.540,00  7.270,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00 

30-7333.0088 Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.  60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 
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30-7333.0089 Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο 

φυτώριο Ρόδου. 

 300.000,00  0,00  300.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  300.000,00 

30-7333.0090 Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπείου  0,00  60.000,00  60.000,00  22.316,47  0,00  22.316,47  22.316,47  0,00  37.683,53 

30-7333.0091 Συντήρηση οδού στην περιοχή Κούκη της Δ.Κ. 

Αρχαγγέλου 

 0,00  4.235,00  4.235,00  8.469,20  4.234,60  4.234,60  4.234,60  0,00  0,40 

30-7333.0092 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δημοτικό και 

αγροτικό οδικό δίκτυο 

 0,00  14.500,00  14.500,00  14.053,96  0,00  14.053,96  14.053,96  0,00  446,04 

30-7333.0093 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης  0,00  60.000,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

30-7333.0094 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου  0,00  119.700,00  119.700,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  119.700,00 

30-7333.0095 Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Καμείρου  0,00  38.350,00  38.350,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.350,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7333  883.617,75  0,00  155.140,25  155.140,25  11.504,60  166.644,85  1.038.758,00  638.758,00  400.000,00 

30-7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

30-7335.0001 Αντικατάσταση κατεστραμμένου δικτύου δημοτικού 

φωτισμού στην περιοχή Κράνας Δ.Ε. Λινδίων 

 0,00  7.270,00  7.270,00  7.264,79  0,00  7.264,79  7.264,79  0,00  5,21 

30-7335.0002 Διασύνδεση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με 

πράσινο ρεύμα για την κυκλοφοριακή βελτίωση τους 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

30-7335.0004 Ανακατασκευή και συμπλήρωση δημοτικού φωτισμού 

σε δίκτυα εκτός πόλεως Ρόδου 

 15.000,00  9.965,00  24.965,00  24.901,56  0,00  24.901,56  24.901,56  0,00  63,44 

30-7335.0005 Αντικατάσταση φωτιστικών σε διαδρόμους του 

Δημαρχιακού Μεγάρου με φωτιστικά LED για 

εξοικονόμηση ενέργειας 

 0,00  7.120,00  7.120,00  7.117,60  0,00  7.117,60  7.117,60  0,00  2,40 

30-7335.0006 Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

εντός πόλεως Ρόδου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  12.824,03  0,00  12.824,03  12.824,03  0,00  37.175,97 

30-7335.0007 Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 

εκτός πόλεως Ρόδου. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7335.0008 Αντικατάστση φθαρμένων ιστών και σηματοδοτών σε 

κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7335.0009 Βελτίωση φωτισμού στην οδό 7ης Μαρτίου στο τμήμα 

απο την Τράπεζα της Ελλάδος έως το Εθνικό Θέατρο 

 100.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

30-7335.0010 Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 

σωμάτων 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

30-7335.0011 Αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών Δημοτικού 

Φωτισμού 

 0,00  7.093,00  7.093,00  7.092,80  0,00  7.092,80  7.092,80  0,00  0,20 

30-7335.0012 Τοποθέτηση και εγκατάσταση πινάκων (pilar) για δίκτυα 

ηλεκτροφωτισμού 

 0,00  7.199,00  7.199,00  7.198,20  0,00  7.198,20  7.198,20  0,00  0,80 

Σύνολα ΚΑ: 30-7335  294.518,02  0,00  66.398,98  66.398,98  0,00  66.398,98  360.917,00  95.917,00  265.000,00 

30-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 
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30-7336.0001 Αντικατάσταση - τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας 

οδών Δήμου Ρόδου. 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7336.0002 Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου 

προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ. Δαματριάς 

 0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

30-7336.0029 Συντήρηση και συμπλήρωση εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης Δ.Ε Ρόδου. 

 36.000,00  19.000,00  55.000,00  54.670,61  0,00  54.670,61  54.670,61  0,00  329,39 

30-7336.0038 Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου αποκατάσταση 

βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκέυη 

καθαιρέντων ψευδοροφών στο κτιρίο της πρώην 

παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου 

 10.000,00  13.000,00  23.000,00  22.727,41  0,00  22.727,41  22.727,41  0,00  272,59 

30-7336.0041 Αποκατάσταση χώρου στην περιοχή 

Λουκα-Ρουκουνάκη. 

 0,00  32.700,00  32.700,00  21.146,90  0,00  21.146,90  21.146,90  0,00  11.553,10 

30-7336.0042 Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου.  150.000,00  0,00  150.000,00  5.560,16  0,00  5.560,16  5.560,16  0,00  144.439,84 

30-7336.0043 Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων ανατολικής 

πλευράς Νήσου Ρόδου 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

30-7336.0044 Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικών Ενοτήτων δυτικής 

πλευράς Νήσου Ρόδου 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

30-7336.0045 Συμπλήρωση και βελτίωση υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων βιολογικού ΧΥΤΑ 

 75.000,00  75.000,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

30-7336.0046 Εργασίες αναβάθμισης συσκευής σηματοδότησης 

κόμβου Εθνικής Αντιστάσεως 

 0,00  7.254,00  7.254,00  7.254,00  0,00  7.254,00  7.254,00  0,00  0,00 

30-7336.0047 Βελτίωση υποδομών λαϊκής Αγίου Δημητρίου και 

ίδρυση νέας ιχθυαγοράς. 

 400.000,00  0,00  400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  400.000,00 

30-7336.0048 Συντήρηση φράγματος των επτά πηγών  0,00  6.994,00  6.994,00  6.993,60  0,00  6.993,60  6.993,60  0,00  0,40 

Σύνολα ΚΑ: 30-7336  796.595,32  0,00  118.352,68  118.352,68  0,00  118.352,68  914.948,00  213.948,00  701.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-733  2.937.587,66  0,00  396.505,34  396.505,34  27.473,44  423.978,78  3.334.093,00  1.183.093,00  2.151.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-73  8.696.809,69  0,00  733.147,13  733.147,13  32.530,26  765.677,39  9.429.956,82  2.208.735,82  7.221.221,00 

30-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

30-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 

30-7411.0003 Αποκατάσταση παλαιού καταστήματος Λαέρμων  19.924,00  0,00  19.924,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.924,00 

30-7411.0012 Γεωτεχνική μελέτη για την κατάσταση του εδάφους 

θεμελίωσης του κτιρίου ολοήμερου νηπιαγωγείου στη 

Δ.Κ Παστίδας και πρόταση για μέτρα ενίσχυσης και 

βελτίωσης εδάφους 

 0,00  8.235,00  8.235,00  8.232,52  0,00  8.232,52  8.232,52  0,00  2,48 

30-7411.0014 Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για την ανέγερση 

νέου λυκείου στην Δ.Κ. Αφάντου 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7411  37.926,48  0,00  8.232,52  8.232,52  0,00  8.232,52  46.159,00  8.235,00  37.924,00 
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30-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 

30-7412.0002 Δημιουργία αστικού πάρκου στο Δ.Δ. Πυλώνας  2.710,00  0,00  2.710,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.710,00 

30-7412.0052 Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι 

 0,00  3.620,00  3.620,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.620,00 

30-7412.0053 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος "ΠΟΤΟΥ" στο Φαληράκι 

 0,00  3.690,00  3.690,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.690,00 

30-7412.0054 Υδραυλική μελέτη τάφρου Προφήτη Ηλία 

αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 17.900,00  0,00  17.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.900,00 

30-7412.0055 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδραυλικής 

μελέτης τάφρου Προφήτη Ηλία αντιπλημμυρικής 

προστασίας Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 17.900,00  0,00  17.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.900,00 

30-7412.0056 Βελτίωση συμβολής ρεμμάτων Λιβαδιών - Μαγκαφά - 

Μακρώνα στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 17.900,00  0,00  17.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.900,00 

30-7412.0057 Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία) 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

30-7412.0058 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του 

ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου (Σφαγεία) 

 0,00  4.000,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

30-7412.0059 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 

συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας του ρέματος "Μπρασιανός" (Πλατύ) στη 

Δ.Ε. Αφάντου 

 0,00  9.920,00  9.920,00  6.944,00  6.944,00  0,00  0,00  0,00  9.920,00 

30-7412.0060 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη 

συμπλήρωση - βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής 

προστασίας χειμάρρου Επιτρόπου στη Δ.Ε. Ιαλυσού 

 0,00  8.060,00  8.060,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.060,00 

30-7412.0061 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 

"Αντιπλημμυρική προστασία Παστίδας - διευθέτηση 

κεντρικού χειμάρρου'' 

 0,00  9.920,00  9.920,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.920,00 

30-7412.0062 Μελέτη Λιμενικών Έργων για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 

(από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 11.200,00  0,00  11.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.200,00 

30-7412.0063 Μελέτη Υδραυλικών Έργων για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 

(από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 2.500,00  0,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00 

30-7412.0064 Γεωτεχνική μελέτη και Έρευνα για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 

(από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 17.400,00  0,00  17.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.400,00 
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30-7412.0065 Περιβαλλοντική μελέτη για την αποκατάσταση 

παραλιακής οδού στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου 

(από εστιατόριο Γοργόνα έως τοποθεσία Λιμνιονί) 

 12.500,00  0,00  12.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  12.500,00 

30-7412.0067 Επικαιροποίηση της μελέτης εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Δ. Λάρδου 

Δήμου Λινδίων 

 2.480,00  0,00  2.480,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.480,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7412  151.700,00  0,00  0,00  0,00  6.944,00  6.944,00  151.700,00  49.210,00  102.490,00 

30-7413 Λοιπές μελέτες 

30-7413.0001 Λειτουργική Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου 

Φαληρακίου (Τελεσίδικη Δικαστική Απόφαση) 

 0,00  52.283,02  52.283,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  52.283,02 

30-7413.0014 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ Ρόδου  0,00  16.789,00  16.789,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.789,00 

30-7413.0015 Αισθητική λειτουργική ανάπλαση παραλίας Θεολόγου  18.407,00  0,00  18.407,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.407,00 

30-7413.0017 Γεωτεχνική μελέτη στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου ( 

Λόφος Προφήτης Ηλίας) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7413  105.479,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105.479,02  69.072,02  36.407,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-741  295.105,50  0,00  8.232,52  8.232,52  6.944,00  15.176,52  303.338,02  126.517,02  176.821,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-74  295.105,50  0,00  8.232,52  8.232,52  6.944,00  15.176,52  303.338,02  126.517,02  176.821,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-7  9.077.813,60  0,00  741.379,65  741.379,65  63.094,40  804.474,05  9.819.193,25  2.350.151,25  7.469.042,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

30-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

30-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  10.000,00  5.935,07  15.935,07  11.056,86  0,00  11.056,86  11.056,86  0,00  4.878,21 

Σύνολα ΚΑ: 30-8111  4.878,21  0,00  11.056,86  11.056,86  0,00  11.056,86  15.935,07  5.935,07  10.000,00 

30-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

30-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  30.000,00 -30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8112  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -30.000,00  30.000,00 

30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

30-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  300.000,00 -241.208,24  58.791,76  1.629,76  0,00  1.629,76  1.629,76  0,00  57.162,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8113  57.162,00  0,00  1.629,76  1.629,76  0,00  1.629,76  58.791,76 -241.208,24  300.000,00 

30-8114 Φόροι - Τέλη 

30-8114.0001 Φόροι - Τέλη  200,00 -44,60  155,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  155,40 
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Σύνολα ΚΑ: 30-8114  155,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  155,40 -44,60  200,00 

30-8115 Διάφορα έξοδα 

30-8115.0099 Διάφορα έξοδα  60.000,00  2.541,65  62.541,65  5.946,59  0,00  5.946,59  5.946,59  0,00  56.595,06 

Σύνολα ΚΑ: 30-8115  56.595,06  0,00  5.946,59  5.946,59  0,00  5.946,59  62.541,65  2.541,65  60.000,00 

30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

30-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  280.000,00 -163.791,75  116.208,25  23.461,42  396,80  23.064,62  23.064,62  0,00  93.143,63 

Σύνολα ΚΑ: 30-8116  93.143,63  0,00  23.064,62  23.064,62  396,80  23.461,42  116.208,25 -163.791,75  280.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-811  211.934,30  0,00  41.697,83  41.697,83  396,80  42.094,63  253.632,13 -426.567,87  680.200,00 

30-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

30-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  50.000,00  28.730,54  78.730,54  17.422,00  0,00  17.422,00  17.422,00  0,00  61.308,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-8121  61.308,54  0,00  17.422,00  17.422,00  0,00  17.422,00  78.730,54  28.730,54  50.000,00 

30-8122 Έργα 

30-8122.0001 Έργα  1.085.659,23 -196.961,11  888.698,12  75.156,78  0,00  75.156,78  75.156,78  0,00  813.541,34 

Σύνολα ΚΑ: 30-8122  813.541,34  0,00  75.156,78  75.156,78  0,00  75.156,78  888.698,12 -196.961,11  1.085.659,23 

30-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 150.000,00 -31.463,46  118.536,54  46.070,68  19.466,68  26.604,00  26.604,00  0,00  91.932,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-8123  91.932,54  0,00  26.604,00  26.604,00  19.466,68  46.070,68  118.536,54 -31.463,46  150.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-812  966.782,42  0,00  119.182,78  119.182,78  19.466,68  138.649,46  1.085.965,20 -199.694,03  1.285.659,23 

Σύνολα ΚΑ: 30-81  1.178.716,72  0,00  160.880,61  160.880,61  19.863,48  180.744,09  1.339.597,33 -626.261,90  1.965.859,23 

30-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

30-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

30-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  14.316,52  14.316,52  177,69  177,69  0,00  0,00  0,00  14.316,52 

Σύνολα ΚΑ: 30-8311  14.316,52  0,00  0,00  0,00  177,69  177,69  14.316,52  14.316,52  0,00 

30-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

30-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  57.162,00  57.162,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57.162,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8313  57.162,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57.162,00  57.162,00  0,00 

30-8314 Φόροι - Τέλη 

30-8314.0001 Φόροι - Τέλη  0,00  155,40  155,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  155,40 
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Σύνολα ΚΑ: 30-8314  155,40  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  155,40  155,40  0,00 

30-8315 Διάφορα έξοδα 

30-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  57.325,84  57.325,84  336,29  0,00  336,29  336,29  0,00  56.989,55 

Σύνολα ΚΑ: 30-8315  56.989,55  0,00  336,29  336,29  0,00  336,29  57.325,84  57.325,84  0,00 

30-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

30-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  139.399,88  139.399,88  23.191,63  0,00  23.191,63  23.191,63  0,00  116.208,25 

Σύνολα ΚΑ: 30-8316  116.208,25  0,00  23.191,63  23.191,63  0,00  23.191,63  139.399,88  139.399,88  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-831  244.831,72  0,00  23.527,92  23.527,92  177,69  23.705,61  268.359,64  268.359,64  0,00 

30-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

30-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

30-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  103.949,66  103.949,66  33.961,12  5.580,00  28.381,12  28.381,12  0,00  75.568,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-8321  75.568,54  0,00  28.381,12  28.381,12  5.580,00  33.961,12  103.949,66  103.949,66  0,00 

30-8322 Έργα 

30-8322.0001 Έργα  0,00  947.088,04  947.088,04  139.491,06  0,00  139.491,06  139.491,06  0,00  807.596,98 

Σύνολα ΚΑ: 30-8322  807.596,98  0,00  139.491,06  139.491,06  0,00  139.491,06  947.088,04  947.088,04  0,00 

30-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

30-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  118.225,46  118.225,46  35.944,43  16.255,51  19.688,92  19.688,92  0,00  98.536,54 

Σύνολα ΚΑ: 30-8323  98.536,54  0,00  19.688,92  19.688,92  16.255,51  35.944,43  118.225,46  118.225,46  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-832  981.702,06  0,00  187.561,10  187.561,10  21.835,51  209.396,61  1.169.263,16  1.169.263,16  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-83  1.226.533,78  0,00  211.089,02  211.089,02  22.013,20  233.102,22  1.437.622,80  1.437.622,80  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 30-8  2.405.250,50  0,00  371.969,63  371.969,63  41.876,68  413.846,31  2.777.220,13  811.360,90  1.965.859,23 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

35-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

35-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου  726.000,00  60.000,00  786.000,00  756.834,72  0,00  756.834,72  756.834,72  0,00  29.165,28 

Σύνολα ΚΑ: 35-6011  29.165,28  0,00  756.834,72  756.834,72  0,00  756.834,72  786.000,00  60.000,00  726.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 35-601  29.165,28  0,00  756.834,72  756.834,72  0,00  756.834,72  786.000,00  60.000,00  726.000,00 

35-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

35-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

35-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 112.800,00  5.000,00  117.800,00  110.387,41  0,00  110.387,41  110.387,41  0,00  7.412,59 

Σύνολα ΚΑ: 35-6021  7.412,59  0,00  110.387,41  110.387,41  0,00  110.387,41  117.800,00  5.000,00  112.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-602  7.412,59  0,00  110.387,41  110.387,41  0,00  110.387,41  117.800,00  5.000,00  112.800,00 

35-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

35-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  153.600,00  0,00  153.600,00  117.018,80  0,00  117.018,80  117.018,80  0,00  36.581,20 

Σύνολα ΚΑ: 35-6051  36.581,20  0,00  117.018,80  117.018,80  0,00  117.018,80  153.600,00  0,00  153.600,00 

35-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

35-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  30.000,00  2.000,00  32.000,00  28.256,02  0,00  28.256,02  28.256,02  0,00  3.743,98 

Σύνολα ΚΑ: 35-6052  3.743,98  0,00  28.256,02  28.256,02  0,00  28.256,02  32.000,00  2.000,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-605  40.325,18  0,00  145.274,82  145.274,82  0,00  145.274,82  185.600,00  2.000,00  183.600,00 

35-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

35-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

35-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

35-6063.0001 Παροχές σε γάλα  20.000,00  0,00  20.000,00  1.579,86  0,00  1.579,86  1.579,86  0,00  18.420,14 

35-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6063  43.420,14  0,00  1.579,86  1.579,86  0,00  1.579,86  45.000,00  0,00  45.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-606  44.420,14  0,00  1.579,86  1.579,86  0,00  1.579,86  46.000,00  0,00  46.000,00 

35-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 

35-6072 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002) 

35-6072.0001 Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού  (άρθρο 16 ΠΔ 

23/2002) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6072  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-607  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-60  122.323,19  0,00  1.014.076,81  1.014.076,81  0,00  1.014.076,81  1.136.400,00  67.000,00  1.069.400,00 
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35-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

35-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

35-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

35-6117.0002 Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση 

δαπανών για το έργο ACUA 

 0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6117  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-611  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00 

35-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

35-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

35-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική 

υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της 

ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης του έργου ACUA 

 0,00  3.000,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

35-6142.0003 Αμοιβή για φυτοπαθολογικούς ψεκασμούς  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

35-6142.0004 Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκκοκου 

Maconellicoccus hirsutus 

 0,00  73.200,00  73.200,00  6.051,20  3.025,60  3.025,60  3.025,60  0,00  70.174,40 

Σύνολα ΚΑ: 35-6142  83.174,40  0,00  3.025,60  3.025,60  3.025,60  6.051,20  86.200,00  76.200,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-614  83.174,40  0,00  3.025,60  3.025,60  3.025,60  6.051,20  86.200,00  76.200,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-61  83.674,40  0,00  3.025,60  3.025,60  3.025,60  6.051,20  86.700,00  76.700,00  10.000,00 

35-62 Παροχές τρίτων 

35-625 Ασφάλιστρα 

35-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

35-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6252  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

35-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6253  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-625  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

35-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

35-6262.0004 Συντήρηση και καθαρισμός Παρτεριών  0,00  20.000,00  20.000,00  19.928,73  19.928,73  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

35-6262.0005 Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου για το έτος 2016 

 65.000,00  0,00  65.000,00  39.432,00  0,00  39.432,00  39.432,00  0,00  25.568,00 
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35-6262.000

6 
Καθαρισμός Πάρκων 

35-6262.0006.
0001 

Καθαρισμός Πάρκων Δ.Ε. Ρόδου  60.000,00  0,00  60.000,00  21.788,66  20.176,66  1.612,00  1.612,00  0,00  58.388,00 

35-6262.0006.

0002 
Καθαρισμός Πάρκων Δ.Ε. Καλλιθέας  10.000,00  0,00  10.000,00  11.309,30  10.044,50  1.264,80  1.264,80  0,00  8.735,20 

35-6262.0006.

0003 
Καθαρισμός Πάρκων Δ.Ε. Ιαλυσού  10.000,00  0,00  10.000,00  965,59  0,00  965,59  965,59  0,00  9.034,41 

35-6262.0006.

0004 
Καθαρισμός Πάρκων Δ.Ε. Αφάντου  8.000,00  0,00  8.000,00  2.157,60  0,00  2.157,60  2.157,60  0,00  5.842,40 

Σύνολα ΚΑ: 35-6262.000  82.000,01  0,00  5.999,99  5.999,99  30.221,16  36.221,15  88.000,00  0,00  88.000,00 

35-6262.0007 Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού 

κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 

 0,00  74.000,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

35-6262.0008 Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων  0,00  24.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6262  225.568,01  0,00  45.431,99  45.431,99  50.149,89  95.581,88  271.000,00  118.000,00  153.000,00 

35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

35-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6264  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

35-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

35-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6265  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-626  228.568,01  0,00  45.431,99  45.431,99  50.149,89  95.581,88  274.000,00  118.000,00  156.000,00 

35-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 

35-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους 

35-6277.0003 Δαπάνες ανακύκλωσης κλαδιών  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6277  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-627  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-62  248.568,01  0,00  45.431,99  45.431,99  50.149,89  95.581,88  294.000,00  118.000,00  176.000,00 

35-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

35-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

35-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

35-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 500,00  0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6422  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-642  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-64  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  0,00  500,00 
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35-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

35-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

35-6632.0001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6632  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-663  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

35-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

35-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 50.000,00  0,00  50.000,00  4.781,48  0,00  4.781,48  4.781,48  0,00  45.218,52 

Σύνολα ΚΑ: 35-6641  45.218,52  0,00  4.781,48  4.781,48  0,00  4.781,48  50.000,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-664  45.218,52  0,00  4.781,48  4.781,48  0,00  4.781,48  50.000,00  0,00  50.000,00 

35-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

35-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

35-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

35-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  1.122,70  0,00  1.122,70  1.122,70  0,00  8.877,30 

Σύνολα ΚΑ: 35-6671  10.877,30  0,00  1.122,70  1.122,70  0,00  1.122,70  12.000,00  5.000,00  7.000,00 

35-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

35-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

35-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  2.984,18  0,00  2.984,18  2.984,18  0,00  7.015,82 

Σύνολα ΚΑ: 35-6672  12.015,82  0,00  2.984,18  2.984,18  0,00  2.984,18  15.000,00  5.000,00  10.000,00 

35-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

35-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6673  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-667  23.893,12  0,00  4.106,88  4.106,88  0,00  4.106,88  28.000,00  10.000,00  18.000,00 

35-669 Λοιπές προμήθειες 

35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 

35-6692.0001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα 

 15.000,00  9.000,00  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00 

35-6692.0002 Προμήθεια ζωοτροφών  35.000,00  15.000,00  50.000,00  14.354,24  0,00  14.354,24  14.354,24  0,00  35.645,76 

Σύνολα ΚΑ: 35-6692  59.645,76  0,00  14.354,24  14.354,24  0,00  14.354,24  74.000,00  24.000,00  50.000,00 
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35-6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 

35-6693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 

βελτιωτικών εδάφους και λοιπών υλικών φυτωρίου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6693  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-669  64.645,76  0,00  14.354,24  14.354,24  0,00  14.354,24  79.000,00  24.000,00  55.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-66  138.757,40  0,00  23.242,60  23.242,60  0,00  23.242,60  162.000,00  34.000,00  128.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-6  593.823,00  0,00  1.085.777,00  1.085.777,00  53.175,49  1.138.952,49  1.679.600,00  295.700,00  1.383.900,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

35-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

35-713 Προμήθειες παγίων 

35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

35-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων  14.000,00  0,00  14.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14.000,00 

35-7131.0003 Προμήθεια μηχανήματος "κλαδοφάγου"  65.000,00  9.000,00  74.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7131  88.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  88.000,00  9.000,00  79.000,00 

35-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

35-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7134  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

35-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

35-7135.0001 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης  0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

35-7135.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενου 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού για το έργο ACUA 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7135  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  20.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-713  109.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  109.000,00  29.000,00  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-71  109.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  109.000,00  29.000,00  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-7  109.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  109.000,00  29.000,00  80.000,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

35-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

35-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
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35-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  30.000,00 -7.459,00  22.541,00  22.541,00  0,00  22.541,00  22.541,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8111  0,00  0,00  22.541,00  22.541,00  0,00  22.541,00  22.541,00 -7.459,00  30.000,00 

35-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

35-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  1.000,00  22.424,15  23.424,15  15.026,32  5.416,32  9.610,00  9.610,00  0,00  13.814,15 

Σύνολα ΚΑ: 35-8113  13.814,15  0,00  9.610,00  9.610,00  5.416,32  15.026,32  23.424,15  22.424,15  1.000,00 

35-8115 Διάφορα έξοδα 

35-8115.0099 Διάφορα έξοδα  5.000,00 -3.357,06  1.642,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.642,94 

Σύνολα ΚΑ: 35-8115  1.642,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.642,94 -3.357,06  5.000,00 

35-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  10.000,00  24.723,18  34.723,18  65.190,37  30.581,19  34.609,18  34.609,18  0,00  114,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8116  114,00  0,00  34.609,18  34.609,18  30.581,19  65.190,37  34.723,18  24.723,18  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-811  15.571,09  0,00  66.760,18  66.760,18  35.997,51  102.757,69  82.331,27  36.331,27  46.000,00 

35-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

35-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  10.000,00  8.222,80  18.222,80  12.108,41  0,00  12.108,41  12.108,41  0,00  6.114,39 

Σύνολα ΚΑ: 35-8121  6.114,39  0,00  12.108,41  12.108,41  0,00  12.108,41  18.222,80  8.222,80  10.000,00 

35-8122 Έργα 

35-8122.0001 Έργα  60.000,00 -60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8122  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-812  6.114,39  0,00  12.108,41  12.108,41  0,00  12.108,41  18.222,80 -51.777,20  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-81  21.685,48  0,00  78.868,59  78.868,59  35.997,51  114.866,10  100.554,07 -15.445,93  116.000,00 

35-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

35-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

35-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  22.541,00  22.541,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.541,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8311  22.541,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.541,00  22.541,00  0,00 

35-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

35-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  13.814,15  13.814,15  11.105,99  11.105,99  0,00  0,00  0,00  13.814,15 
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Σύνολα ΚΑ: 35-8313  13.814,15  0,00  0,00  0,00  11.105,99  11.105,99  13.814,15  13.814,15  0,00 

35-8315 Διάφορα έξοδα 

35-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  1.642,94  1.642,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.642,94 

Σύνολα ΚΑ: 35-8315  1.642,94  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.642,94  1.642,94  0,00 

35-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

35-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  14.657,74  14.657,74  12.369,55  0,00  12.369,55  12.369,55  0,00  2.288,19 

Σύνολα ΚΑ: 35-8316  2.288,19  0,00  12.369,55  12.369,55  0,00  12.369,55  14.657,74  14.657,74  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-831  40.286,28  0,00  12.369,55  12.369,55  11.105,99  23.475,54  52.655,83  52.655,83  0,00 

35-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

35-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

35-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  21.207,52  21.207,52  27.061,38  24.216,82  2.844,56  2.844,56  0,00  18.362,96 

Σύνολα ΚΑ: 35-8321  18.362,96  0,00  2.844,56  2.844,56  24.216,82  27.061,38  21.207,52  21.207,52  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-832  18.362,96  0,00  2.844,56  2.844,56  24.216,82  27.061,38  21.207,52  21.207,52  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-83  58.649,24  0,00  15.214,11  15.214,11  35.322,81  50.536,92  73.863,35  73.863,35  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 35-8  80.334,72  0,00  94.082,70  94.082,70  71.320,32  165.403,02  174.417,42  58.417,42  116.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

40-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

40-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

40-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

40-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

40-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας  609.600,00  20.000,00  629.600,00  608.800,09  29,00  608.771,09  608.771,09  0,00  20.828,91 

Σύνολα ΚΑ: 40-6011  20.828,91  0,00  608.771,09  608.771,09  29,00  608.800,09  629.600,00  20.000,00  609.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-601  20.828,91  0,00  608.771,09  608.771,09  29,00  608.800,09  629.600,00  20.000,00  609.600,00 

40-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

40-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

40-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 

 108.000,00  5.000,00  113.000,00  98.083,05  0,00  98.083,05  98.083,05  0,00  14.916,95 

40-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 40-6021  19.916,95  0,00  98.083,05  98.083,05  0,00  98.083,05  118.000,00  5.000,00  113.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-602  19.916,95  0,00  98.083,05  98.083,05  0,00  98.083,05  118.000,00  5.000,00  113.000,00 

40-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

40-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων  126.000,00  0,00  126.000,00  108.352,27  2,34  108.349,93  108.349,93  0,00  17.650,07 

Σύνολα ΚΑ: 40-6051  17.650,07  0,00  108.349,93  108.349,93  2,34  108.352,27  126.000,00  0,00  126.000,00 

40-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

40-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  27.600,00  0,00  27.600,00  22.514,28  0,00  22.514,28  22.514,28  0,00  5.085,72 

Σύνολα ΚΑ: 40-6052  5.085,72  0,00  22.514,28  22.514,28  0,00  22.514,28  27.600,00  0,00  27.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-605  22.735,79  0,00  130.864,21  130.864,21  2,34  130.866,55  153.600,00  0,00  153.600,00 

40-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

40-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

40-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

40-6063.0001 Παροχή σε γάλα  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6063  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-606  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-60  74.481,65  0,00  837.718,35  837.718,35  31,34  837.749,69  912.200,00  25.000,00  887.200,00 

40-62 Παροχές τρίτων 

40-625 Ασφάλιστρα 

40-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

40-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6252  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

40-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6253  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-625  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 
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40-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

40-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6264  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

40-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή τοπογραφικών οργάνων.  1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6265  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00  0,00  1.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-626  3.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.500,00  0,00  3.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-62  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00  0,00  5.500,00 

40-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

40-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

40-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

40-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  35,20  35,20  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6422  1.000,00  0,00  0,00  0,00  35,20  35,20  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-642  1.000,00  0,00  0,00  0,00  35,20  35,20  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

40-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

40-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  1.000,00  0,00  1.000,00  947,36  0,00  947,36  947,36  0,00  52,64 

Σύνολα ΚΑ: 40-6462  52,64  0,00  947,36  947,36  0,00  947,36  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 

40-6463.0001 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  1.000,00  2.000,00  3.000,00  85,56  0,00  85,56  85,56  0,00  2.914,44 

Σύνολα ΚΑ: 40-6463  2.914,44  0,00  85,56  85,56  0,00  85,56  3.000,00  2.000,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-646  2.967,08  0,00  1.032,92  1.032,92  0,00  1.032,92  4.000,00  2.000,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-64  3.967,08  0,00  1.032,92  1.032,92  35,20  1.068,12  5.000,00  2.000,00  3.000,00 

40-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

40-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

40-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 50.000,00  0,00  50.000,00  43.300,34  0,00  43.300,34  43.300,34  0,00  6.699,66 

Σύνολα ΚΑ: 40-6641  6.699,66  0,00  43.300,34  43.300,34  0,00  43.300,34  50.000,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-664  6.699,66  0,00  43.300,34  43.300,34  0,00  43.300,34  50.000,00  0,00  50.000,00 
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40-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

40-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

40-6654.0001 Προμήθεια ορθοφωτοχαρτών και αεροφωτογραφιών απο 

τον ΟΚΧΕ 

 1.500,00  0,00  1.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.500,00 

40-6654.0004 Προμήθεια ορθοφωτοχαρτών και αεροφωτογραφιών απο 

άλλους φορείς. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6654  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00  0,00  2.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-665  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00  0,00  2.500,00 

40-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

40-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

40-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  5.000,00  5.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6671  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  5.000,00  6.000,00 

40-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

40-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών λοιπών  μηχανημάτων  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

40-6672.0002 Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων  2.000,00  5.000,00  7.000,00  1.963,04  0,00  1.963,04  1.963,04  0,00  5.036,96 

Σύνολα ΚΑ: 40-6672  7.036,96  0,00  1.963,04  1.963,04  0,00  1.963,04  9.000,00  5.000,00  4.000,00 

40-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

40-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-6673.0002 Ανταλλακτικά τοπογραφικών οργάνων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6673  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-667  20.036,96  0,00  1.963,04  1.963,04  0,00  1.963,04  22.000,00  10.000,00  12.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-66  29.236,62  0,00  45.263,38  45.263,38  0,00  45.263,38  74.500,00  10.000,00  64.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-6  113.185,35  0,00  884.014,65  884.014,65  66,54  884.081,19  997.200,00  37.000,00  960.200,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

40-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

40-711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 

40-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 

40-7111.0001 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 
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40-7111.0002 Απαλλοτρίωση για την λειτουργική αναβάθμιση της 

δημοτικής οδού Αγ. Ανδρέα - Κολυμπίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7111  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-711  11.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.000,00  0,00  11.000,00 

40-713 Προμήθειες παγίων 

40-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

40-7131.0002 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ/νσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7131  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  0,00  2.000,00 

40-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

40-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

40-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  10.000,00  10.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7134  24.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000,00  10.000,00  14.000,00 

40-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

40-7135.0002 Προμήθεια τοπογραφικού οργάνου GPS  13.000,00  0,00  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7135  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  0,00  13.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-713  39.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  39.000,00  10.000,00  29.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-71  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  10.000,00  40.000,00 

40-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

40-7413 Λοιπές μελέτες 

40-7413.0001 Σύνταξη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου 

Καλλιθέας 

 55.000,00  0,00  55.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55.000,00 

40-7413.0002 Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – πολεοδομική 

μελέτη – πράξη εφαρμογής οικισμού Καλυθιών Ν. 

Ρόδου 

 55.000,00  0,00  55.000,00  52.517,35  0,00  52.517,35  52.517,35  0,00  2.482,65 

40-7413.0003 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Θεολόγου Ν. Ρόδου 

 66.000,00  0,00  66.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  66.000,00 

40-7413.0004 2η τροποποιητική σύμβαση της μελέτης "Πολεοδομική 

μελέτη οικισμού Κρεμαστής Ρόδου" 

 58.000,00  0,00  58.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.000,00 

40-7413.0005 Μελέτη κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής στον 

οικισμό Μάσαρη του Δήμου Αρχαγγέλου 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

40-7413.0007 Πολεοδομική μελέτη Αρχαγγέλου  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 
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40-7413.0011 Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση - 

πολεοδομική μελέτη Κοσκινού νήσου Ρόδου 

 17.000,00  0,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 

40-7413.0012 Συμπληρωματική τοπογράφηση - κτηματογράφηση - 

πράξη εφαρμογής, πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Απολακκιάς 

 35.000,00  0,00  35.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.000,00 

40-7413.0014 Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού 

Καλάθου Ρόδου και σύγκριση κτηματολογικών 

διαγραμμάτων κτηματογράφησης και κτηματολογίου 

 5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-7413.0015 Σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκύρωσης και 

αναλογισμού υποχρεώσεων στην οδό Διογένη 

 8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.000,00 

40-7413.0018 Πράξη εφαρμογής δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

40-7413.0019 Οριοθέτηση οικισμών  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0022 Οριοθέτηση ρεμάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0035 Τοπογράφηση κτηματογράφηση πολεοδομική μελέτη 

δημοτικής κοινότητας Παστίδας 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0050 Εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικών με το κοιμητήριο 

της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής 

 11.500,00  0,00  11.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11.500,00 

40-7413.0051 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτωσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας (πρώην Δήμος Καλλιθέας) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

40-7413.0052 Πράξεις Αναλογισμού Εντός Σχεδίου Πόλεως Δ.Κ. 

Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0053 Πράξεις Αναλογισμού Εντός Σχεδίου Πόλεως Δ.Κ 

Ιαλύσου. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0054 Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Δ.Κ Παστίδας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0055 Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Δ.Κ Εμπωνας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0056 Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Δ.Κ Διμυλιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0057 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας 

 20.000,00 -5.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

40-7413.0058 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΣΧΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0059 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΣΧΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Λινδίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0060 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του 

ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Αφάντου 

 20.000,00  13.000,00  33.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  33.000,00 

40-7413.0061 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ Δημοτικής. Ενότητας Νότιας 

Ρόδου 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σελίδα 81 από 109 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



139 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

40-7413.0062 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

στα πλαίσια του ΣΧΟΑΠ Δημοτικής. Ενότητας Λινδίων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0063 Στρατηγική Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας 

Αφάντου (πρώην Δήμος Αφάντου) 

 18.000,00  0,00  18.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18.000,00 

40-7413.0065 Οριοθέτηση Παραδοσιακού οικισμού Κατταβιάς και 

Πολεοδομική Μελέτη. 

 150.000,00  0,00  150.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150.000,00 

40-7413.0066 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οριοθέτησης 

χειμάρων εντός Σχεδίου Πόλεως Καλάθου. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0068 Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής 

Ενότητας Πεταλούδων. 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0069 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Δ.Κ Παστίδας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0070 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Δ.Κ Εμπωνας  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0071 Οριοθέτηση ρεμάτων στην Τ.Κ Διμυλιάς  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0072 Οριοθέτηση αιγιαλών  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

40-7413.0073 Χωροταξική διαμόρφωση παραλίας Κρεμαστής Δ.Ε 

Πεταλούδων Δήμου Ρόδου. 

 15.601,00  0,00  15.601,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.601,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7413  630.583,65  0,00  52.517,35  52.517,35  0,00  52.517,35  683.101,00  8.000,00  675.101,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-741  630.583,65  0,00  52.517,35  52.517,35  0,00  52.517,35  683.101,00  8.000,00  675.101,00 

40-742 Ειδικές δαπάνες 

40-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 

40-7421.0001 Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης 

 150.000,00  1.785.986,08  1.935.986,08  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.935.986,08 

40-7421.0003 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Ασγούρου 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

40-7421.0004 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Ροδοπούλα 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

40-7421.0005 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Αγίων Αποστόλων - 

Ασγούρου 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

40-7421.0006 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Σορωνής 

 60.000,00  88.081,54  148.081,54  40.130,94  7.855,20  32.275,74  32.275,74  0,00  115.805,80 

40-7421.0007 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής στο Χαράκι 

 10.000,00  5.000,00  15.000,00  11.476,52  0,00  11.476,52  11.476,52  0,00  3.523,48 

40-7421.0008 Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων 

πράξης εφαρμογής περιοχής Απολακκιάς 

 10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

40-7421.0009 Επανυποβολή απαλλοτρίωσης ακινήτων εντός σχεδίου 

πόλεως μετά απο άρση. 

 165.000,00  0,00  165.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  165.000,00 
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40-7421.0010 Αποζημίωση της Δικαιούχου Τσαμπίκας – Ευαγγελίας 

Παναγούλια με την Επανεπιβολή Απαλλοτρίωσης μετά 

την Άρση Απαλλοτρίωσης με Δικαστική Απόφαση των 

κ.μ. 505 και 505Α Γαιών Τριαντών 

 0,00  285.000,00  285.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  285.000,00 

40-7421.0011 Απαλλοτριώσεις από πράξεις αναλογισμού για 

ρυμοτομούμενα από σχέδιο πόλης (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 0,00  977.662,11  977.662,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  977.662,11 

Σύνολα ΚΑ: 40-7421  3.562.977,47  0,00  43.752,26  43.752,26  7.855,20  51.607,46  3.606.729,73  3.141.729,73  465.000,00 

40-7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 

40-7422.0001 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων 

κτισμάτων 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7422  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 

40-7423.0001 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7423  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

40-7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 

40-7424.0001 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7424  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

40-7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 

40-7425.0001 Λοιπές ειδικές δαπάνες  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7425  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-742  3.575.977,47  0,00  43.752,26  43.752,26  7.855,20  51.607,46  3.619.729,73  3.141.729,73  478.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-74  4.206.561,12  0,00  96.269,61  96.269,61  7.855,20  104.124,81  4.302.830,73  3.149.729,73  1.153.101,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-7  4.256.561,12  0,00  96.269,61  96.269,61  7.855,20  104.124,81  4.352.830,73  3.159.729,73  1.193.101,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

40-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

40-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

40-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

40-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  10.000,00 -10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8111  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -10.000,00  10.000,00 

40-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

40-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  2.000,00 -1.014,00  986,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  986,00 
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Σύνολα ΚΑ: 40-8113  986,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  986,00 -1.014,00  2.000,00 

40-8115 Διάφορα έξοδα 

40-8115.0099 Διάφορα έξοδα  5.000,00 -4.639,19  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81 

Σύνολα ΚΑ: 40-8115  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81 -4.639,19  5.000,00 

40-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  3.000,00 -653,94  2.346,06  1.701,05  0,00  1.701,05  1.701,05  0,00  645,01 

Σύνολα ΚΑ: 40-8116  645,01  0,00  1.701,05  1.701,05  0,00  1.701,05  2.346,06 -653,94  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-811  1.991,82  0,00  1.701,05  1.701,05  0,00  1.701,05  3.692,87 -16.307,13  20.000,00 

40-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

40-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  4.657,44  4.657,44  4.657,44  0,00  4.657,44  4.657,44  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8121  0,00  0,00  4.657,44  4.657,44  0,00  4.657,44  4.657,44  4.657,44  0,00 

40-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 100.000,00  9.595,40  109.595,40  31.736,73  7.080,80  24.655,93  24.655,93  0,00  84.939,47 

Σύνολα ΚΑ: 40-8123  84.939,47  0,00  24.655,93  24.655,93  7.080,80  31.736,73  109.595,40  9.595,40  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-812  84.939,47  0,00  29.313,37  29.313,37  7.080,80  36.394,17  114.252,84  14.252,84  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-81  86.931,29  0,00  31.014,42  31.014,42  7.080,80  38.095,22  117.945,71 -2.054,29  120.000,00 

40-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

40-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

40-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

40-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  986,00  986,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  986,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8313  986,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  986,00  986,00  0,00 

40-8315 Διάφορα έξοδα 

40-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  360,81  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81 

Σύνολα ΚΑ: 40-8315  360,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  360,81  360,81  0,00 

40-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

40-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  3.293,47  3.293,47  1.888,57  0,00  1.888,57  1.888,57  0,00  1.404,90 

Σύνολα ΚΑ: 40-8316  1.404,90  0,00  1.888,57  1.888,57  0,00  1.888,57  3.293,47  3.293,47  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-831  2.751,71  0,00  1.888,57  1.888,57  0,00  1.888,57  4.640,28  4.640,28  0,00 

40-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 
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40-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

40-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  9.049,52  9.049,52  27.148,56  18.099,04  9.049,52  9.049,52  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8321  0,00  0,00  9.049,52  9.049,52  18.099,04  27.148,56  9.049,52  9.049,52  0,00 

40-8323 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

40-8323.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 0,00  252.290,55  252.290,55  187.208,75  14.225,99  172.982,76  172.982,76  0,00  79.307,79 

Σύνολα ΚΑ: 40-8323  79.307,79  0,00  172.982,76  172.982,76  14.225,99  187.208,75  252.290,55  252.290,55  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-832  79.307,79  0,00  182.032,28  182.032,28  32.325,03  214.357,31  261.340,07  261.340,07  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-83  82.059,50  0,00  183.920,85  183.920,85  32.325,03  216.245,88  265.980,35  265.980,35  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 40-8  168.990,79  0,00  214.935,27  214.935,27  39.405,83  254.341,10  383.926,06  263.926,06  120.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ) 

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

45-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

45-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

45-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

45-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

45-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικου  122.400,00  10.000,00  132.400,00  124.660,03  0,00  124.660,03  124.660,03  0,00  7.739,97 

Σύνολα ΚΑ: 45-6011  7.739,97  0,00  124.660,03  124.660,03  0,00  124.660,03  132.400,00  10.000,00  122.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-601  7.739,97  0,00  124.660,03  124.660,03  0,00  124.660,03  132.400,00  10.000,00  122.400,00 

45-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

45-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

45-6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου  18.000,00  2.000,00  20.000,00  17.544,37  0,00  17.544,37  17.544,37  0,00  2.455,63 

45-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  5.000,00  0,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6021  7.455,63  0,00  17.544,37  17.544,37  0,00  17.544,37  25.000,00  2.000,00  23.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-602  7.455,63  0,00  17.544,37  17.544,37  0,00  17.544,37  25.000,00  2.000,00  23.000,00 

45-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

45-6051 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού 

45-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπιού  24.000,00  0,00  24.000,00  14.763,20  0,00  14.763,20  14.763,20  0,00  9.236,80 

Σύνολα ΚΑ: 45-6051  9.236,80  0,00  14.763,20  14.763,20  0,00  14.763,20  24.000,00  0,00  24.000,00 

45-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 
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45-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου  5.400,00  1.000,00  6.400,00  5.314,51  0,00  5.314,51  5.314,51  0,00  1.085,49 

Σύνολα ΚΑ: 45-6052  1.085,49  0,00  5.314,51  5.314,51  0,00  5.314,51  6.400,00  1.000,00  5.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-605  10.322,29  0,00  20.077,71  20.077,71  0,00  20.077,71  30.400,00  1.000,00  29.400,00 

45-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

45-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα) 

45-6063.0001 Παροχές σε γάλα  1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

45-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6063  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00  0,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-606  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-60  29.517,89  0,00  162.282,11  162.282,11  0,00  162.282,11  191.800,00  13.000,00  178.800,00 

45-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

45-669 Λοιπές προμήθειες 

45-6699 Λοιπές Προμήθειες Αναλωσίμων 

45-6699.0003 Προμήθειες αναλωσίμων Κοιμητηρίου Ταξιάρχη και 

τοπικών εορτών 

 10.000,00  0,00  10.000,00  3.370,32  3.370,32  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6699  10.000,00  0,00  0,00  0,00  3.370,32  3.370,32  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-669  10.000,00  0,00  0,00  0,00  3.370,32  3.370,32  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-66  10.000,00  0,00  0,00  0,00  3.370,32  3.370,32  10.000,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-6  39.517,89  0,00  162.282,11  162.282,11  3.370,32  165.652,43  201.800,00  13.000,00  188.800,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

45-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

45-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

45-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

45-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

45-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-8116  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-811  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

45-83 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
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45-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

45-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

45-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  7.999,09  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-8316  0,00  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  7.999,09  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-831  0,00  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  7.999,09  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-83  0,00  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  7.999,09  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 45-8  0,00  0,00  7.999,09  7.999,09  0,00  7.999,09  7.999,09  2.999,09  5.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ) 

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

60-6 

60-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

60-671 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 

60-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 

60-6718.0001 Διαβίβαση επιχορήγησης στον ΔΟΠ για την πράξη 

«Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο 

Δήμου Ρόδου.» 

 0,00  0,00  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-6718  0,00  0,00  0,00  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-671  0,00  0,00  0,00  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  0,00  0,00 

60-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

60-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 

60-6737.0001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΟΠ για την 

πράξη «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Ρόδου 

 0,00  109.000,00  109.000,00  17.834,18  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  91.165,82 

Σύνολα ΚΑ: 60-6737  91.165,82  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  17.834,18  109.000,00  109.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-673  91.165,82  0,00  17.834,18  17.834,18  0,00  17.834,18  109.000,00  109.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-67  91.165,82  0,00  17.834,18  17.834,18  17.834,18  35.668,36  109.000,00  109.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-6  91.165,82  0,00  17.834,18  17.834,18  17.834,18  35.668,36  109.000,00  109.000,00  0,00 

60-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

60-73 Έργα 

60-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

60-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 
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60-7341.0002 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής - 

παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ. 

 1.184.000,00  86.472,58  1.270.472,58  1.183.743,81  99.488,83  1.084.254,98  1.084.254,98  0,00  186.217,60 

60-7341.0007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Άπορους. 

 325.952,55  0,00  325.952,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  325.952,55 

60-7341.0008 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου. 

 156.400,00  106.888,24  263.288,24  118.427,32  0,00  118.427,32  118.427,32  0,00  144.860,92 

60-7341.0009 Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας 

Δήμου Ρόδου - Μίσθωμα. 

 27.600,00  0,00  27.600,00  27.600,00  0,00  27.600,00  27.600,00  0,00  0,00 

60-7341.0010 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου. 

 65.000,00  58.669,34  123.669,34  43.807,74  0,00  43.807,74  43.807,74  0,00  79.861,60 

60-7341.0011 ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου  47.450,00  47.450,00  94.900,00  54.966,36  0,00  54.966,36  54.966,36  0,00  39.933,64 

60-7341.0012 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά  187.640,00  0,00  187.640,00  92.076,16  521,38  91.554,78  91.554,78  0,00  96.085,22 

Σύνολα ΚΑ: 60-7341  872.911,53  0,00  1.420.611,18  1.420.611,18  100.010,21  1.520.621,39  2.293.522,71  299.480,16  1.994.042,55 

Σύνολα ΚΑ: 60-734  872.911,53  0,00  1.420.611,18  1.420.611,18  100.010,21  1.520.621,39  2.293.522,71  299.480,16  1.994.042,55 

Σύνολα ΚΑ: 60-73  872.911,53  0,00  1.420.611,18  1.420.611,18  100.010,21  1.520.621,39  2.293.522,71  299.480,16  1.994.042,55 

Σύνολα ΚΑ: 60-7  872.911,53  0,00  1.420.611,18  1.420.611,18  100.010,21  1.520.621,39  2.293.522,71  299.480,16  1.994.042,55 

60-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

60-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

60-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

60-8122 Έργα 

60-8122.0001 Έργα  50.000,00 -26.871,09  23.128,91  23.086,80  261,39  22.825,41  22.825,41  0,00  303,50 

Σύνολα ΚΑ: 60-8122  303,50  0,00  22.825,41  22.825,41  261,39  23.086,80  23.128,91 -26.871,09  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-812  303,50  0,00  22.825,41  22.825,41  261,39  23.086,80  23.128,91 -26.871,09  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-81  303,50  0,00  22.825,41  22.825,41  261,39  23.086,80  23.128,91 -26.871,09  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 60-8  303,50  0,00  22.825,41  22.825,41  261,39  23.086,80  23.128,91 -26.871,09  50.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

61-6 

61-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

61-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

61-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 
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61-6472.0001 Έξοδα συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στα Island Games 

2017 

 0,00  2.000,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-6472  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-647  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-64  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-6  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00  2.000,00  0,00 

61-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

61-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

61-713 Προμήθειες παγίων 

61-7132 Μεταφορικά μέσα 

61-7132.0001 Προμήθεια σχολικού λεωφορίου για βρεφονηπιακό 

σταθμό τοπικής κοινότητας Σορώνης Δήμου Ρόδου 

 98.400,00 -98.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7132  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -98.400,00  98.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-713  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -98.400,00  98.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-71  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -98.400,00  98.400,00 

61-73 Έργα 

61-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

61-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

61-7326.0003 Κατασκευή κερκίδων αθλητικού κέντρου στην περιοχή 

Αγ. Σουλά στο Δ.Δ. Σορωνής 

 327.927,00  0,00  327.927,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  327.927,00 

61-7326.0004 Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το 

δίκτυο ακαθάρτων 

 123.000,00  0,00  123.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  123.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7326  450.927,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.927,00  0,00  450.927,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-732  450.927,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  450.927,00  0,00  450.927,00 

61-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

61-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

61-7341.0001 Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής 

βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής 

 122.660,00  0,00  122.660,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  122.660,00 

61-7341.0008 Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών και διοικητικών χώρων.  27.099,00  219,44  27.318,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.318,44 

61-7341.0009 Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής 

εκθεσιακού σκηνικού 

 34.156,00  277,56  34.433,56  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.433,56 

61-7341.0010 Εξοπλισμός λειτουργικών χώρων  16.163,00  130,60  16.293,60  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.293,60 
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61-7341.0011 Προθήκες μόνιμης έκθεσης και infopoints  59.840,00  486,00  60.326,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.326,00 

61-7341.0012 Σύστημα παρακολούθησης και πυροπροστασίας  6.568,00  127,50  6.695,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6.695,50 

61-7341.0013 Φωτισμός και ήχος εκθεσιακού σκηνικού  27.623,00  224,01  27.847,01  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27.847,01 

61-7341.0014 Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης ΤΚ 

Σορωνής 

 9.800,00  64,20  9.864,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.864,20 

61-7341.0015 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής 

βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής 

 5.100,00  8,80  5.108,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.108,80 

61-7341.0019 Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις 

ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 20.000,00  0,00  20.000,00  14.850,80  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  5.149,20 

61-7341.0022 Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Σορωνής Ρόδου 

 0,00  98.400,00  98.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  98.400,00 

61-7341.0023 Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού 

Σορωνής Ρόδου (εξοπλισμός γραφείου) 

 0,00  5.500,00  5.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.500,00 

61-7341.0024 Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης για 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου 

 0,00  255,44  255,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  255,44 

61-7341.0025 Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή για 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής Ρόδου 

 0,00  1.230,00  1.230,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.230,00 

61-7341.0026 Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής 

Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου 

 0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7341  621.081,75  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  635.932,55  306.923,55  329.009,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-734  621.081,75  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  635.932,55  306.923,55  329.009,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-73  1.072.008,75  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  1.086.859,55  306.923,55  779.936,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-7  1.072.008,75  0,00  14.850,80  14.850,80  0,00  14.850,80  1.086.859,55  208.523,55  878.336,00 

61-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

61-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

61-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

61-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

61-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  3.000,00 -2.744,56  255,44  255,44  0,00  255,44  255,44  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-8112  0,00  0,00  255,44  255,44  0,00  255,44  255,44 -2.744,56  3.000,00 

61-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

61-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  8.000,00 -8.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-8113  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -8.000,00  8.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-811  0,00  0,00  255,44  255,44  0,00  255,44  255,44 -10.744,56  11.000,00 
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61-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

61-8122 Έργα 

61-8122.0001 Έργα  100.000,00 -65.382,12  34.617,88  2.619,39  2.569,40  49,99  49,99  0,00  34.567,89 

Σύνολα ΚΑ: 61-8122  34.567,89  0,00  49,99  49,99  2.569,40  2.619,39  34.617,88 -65.382,12  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-812  34.567,89  0,00  49,99  49,99  2.569,40  2.619,39  34.617,88 -65.382,12  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-81  34.567,89  0,00  305,43  305,43  2.569,40  2.874,83  34.873,32 -76.126,68  111.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 61-8  34.567,89  0,00  305,43  305,43  2.569,40  2.874,83  34.873,32 -76.126,68  111.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

62-6 

62-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

62-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

62-6112 Αμοιβές τεχνικών 

62-6112.0002 Τεχνικός Σύμβουλος για το Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου 

 0,00  13.379,34  13.379,34  13.379,34  0,00  13.379,34  13.379,34  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-6112  0,00  0,00  13.379,34  13.379,34  0,00  13.379,34  13.379,34  13.379,34  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-611  0,00  0,00  13.379,34  13.379,34  0,00  13.379,34  13.379,34  13.379,34  0,00 

62-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

62-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

62-6142.0002 Παροχή υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης και ενεργειακού 

επιθεωρητή στο Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου 

 0,00  5.900,00  5.900,00  1.488,00  0,00  1.488,00  1.488,00  0,00  4.412,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-6142  4.412,00  0,00  1.488,00  1.488,00  0,00  1.488,00  5.900,00  5.900,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-614  4.412,00  0,00  1.488,00  1.488,00  0,00  1.488,00  5.900,00  5.900,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-61  4.412,00  0,00  14.867,34  14.867,34  0,00  14.867,34  19.279,34  19.279,34  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-6  4.412,00  0,00  14.867,34  14.867,34  0,00  14.867,34  19.279,34  19.279,34  0,00 

62-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

62-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

62-713 Προμήθειες παγίων 

62-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

62-7135.0001 Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού για το (Κ.Δ.Α.Υ.) 

Ρόδου 

 760.661,00 -5.900,00  754.761,00  752.545,86  0,00  752.545,86  752.545,86  0,00  2.215,14 
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62-7135.0002 Προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το έργο: Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) Ρόδου 

 183.266,00  0,00  183.266,00  115.320,00  0,00  115.320,00  115.320,00  0,00  67.946,00 

62-7135.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας στο Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου 

 0,00  14.707,40  14.707,40  14.384,00  0,00  14.384,00  14.384,00  0,00  323,40 

62-7135.0004 Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την ασφαλή και 

αυτόματη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού του 

ΚΔΑΥ Ρόδου 

 0,00  170.376,00  170.376,00  161.820,00  0,00  161.820,00  161.820,00  0,00  8.556,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-7135  79.040,54  0,00  1.044.069,86  1.044.069,86  0,00  1.044.069,86  1.123.110,40  179.183,40  943.927,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-713  79.040,54  0,00  1.044.069,86  1.044.069,86  0,00  1.044.069,86  1.123.110,40  179.183,40  943.927,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-71  79.040,54  0,00  1.044.069,86  1.044.069,86  0,00  1.044.069,86  1.123.110,40  179.183,40  943.927,00 

62-73 Έργα 

62-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

62-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

62-7341.0027 Αποκατάσταση  Χ.Α.Δ.Α. στη θέση  ΦΩΤΗ- ΛΕΙΒΑΔΙ 

της ΔΕ Καμείρου  Δήμου Ρόδου 

 0,00  151,00  151,00  150,73  0,00  150,73  150,73  0,00  0,27 

Σύνολα ΚΑ: 62-7341  0,27  0,00  150,73  150,73  0,00  150,73  151,00  151,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-734  0,27  0,00  150,73  150,73  0,00  150,73  151,00  151,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-73  0,27  0,00  150,73  150,73  0,00  150,73  151,00  151,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-7  79.040,81  0,00  1.044.220,59  1.044.220,59  0,00  1.044.220,59  1.123.261,40  179.334,40  943.927,00 

62-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

62-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

62-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

62-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

62-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  5.000,00 -5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8112  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -5.000,00  5.000,00 

62-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

62-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  3.000,00 -3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8113  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -3.000,00  3.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-811  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -8.000,00  8.000,00 

62-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

62-8122 Έργα 
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62-8122.0001 Έργα  50.000,00 -40.138,06  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8122  0,00  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  9.861,94 -40.138,06  50.000,00 

62-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

62-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 30.000,00  4.126,59  34.126,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.126,59 

Σύνολα ΚΑ: 62-8123  34.126,59  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  34.126,59  4.126,59  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-812  34.126,59  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  43.988,53 -36.011,47  80.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-81  34.126,59  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  43.988,53 -44.011,47  88.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 62-8  34.126,59  0,00  9.861,94  9.861,94  0,00  9.861,94  43.988,53 -44.011,47  88.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

64-6 

64-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 

64-673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

64-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 

64-6737.0001 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ρόδου με ΔΕΥΑΡ για 

την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου Απολακκιάς 

λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 18ης Ιουνίου 

2016 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6737  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-673  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-67  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-6  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00 

64-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

64-73 Έργα 

64-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

64-7333 Οδοί - οδοστρώματα 

64-7333.0001 Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. 

Καλλιθέας μετά τη Θεομηνία της 28/01/2011 - β’ φάση 

 50.000,00  51.619,00  101.619,00  38.369,96  0,00  38.369,96  38.369,96  0,00  63.249,04 

64-7333.0002 Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της Ανατολικής 

πλευράς της Ρόδου που προκληθήκαν από τη θεομηνία 

της 28-01-2011 και επιδεινωθήκαν μετά τη θεομηνία της 

30-12-2012. 

 0,00  10.400,00  10.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.400,00 
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64-7333.0005 Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 

22/11,25/11,04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της 

Ρόδου (Αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Κρεμαστής 

και παραπλεύρων οδών στη Δ.Κ Κρεμαστής) 

 0,00  82.010,00  82.010,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  82.010,00 

64-7333.0008 Αποκατάσταση ζημιών απο της θεομηνίες στις 

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές 

Ενότητες της Ρόδου( στη Δ.Ε Ρόδου) 

 0,00  22.900,00  22.900,00  3.718,86  0,00  3.718,86  3.718,86  0,00  19.181,14 

64-7333.0009 Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις  

22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε ΔΕ της 

Ρόδου(στις κοινότητες  Διμυλιάς και Ελεούσας της ΔΕ 

Καμείρου και στην κοινότητα Σιαννών της ΔΕ 

Ατταβύρου 

 0,00  7.067,00  7.067,00  4.668,75  0,00  4.668,75  4.668,75  0,00  2.398,25 

64-7333.0011 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 Ιαλυσού) 

 0,00  187.933,00  187.933,00  186.142,45  0,00  186.142,45  186.142,45  0,00  1.790,55 

64-7333.0012 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 

Πεταλούδων) 

 0,00  49.816,00  49.816,00  47.590,44  0,00  47.590,44  47.590,44  0,00  2.225,56 

64-7333.0013 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) 

 150.000,00  52.918,00  202.918,00  105.948,06  0,00  105.948,06  105.948,06  0,00  96.969,94 

64-7333.0015 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 

Αρχαγγέλου) 

 0,00  55.101,00  55.101,00  54.257,17  0,00  54.257,17  54.257,17  0,00  843,83 

64-7333.0017 Υπόλοιπα έργα αποκατάστασης ζημιών που 

προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και 

επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012 

 0,00  27.340,00  27.340,00  18.632,14  0,00  18.632,14  18.632,14  0,00  8.707,86 

64-7333.0018 Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου 

που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013 

 100.000,00  37.276,00  137.276,00  135.649,47  0,00  135.649,47  135.649,47  0,00  1.626,53 

64-7333.0020 Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω 

κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία 

2013 

 30.000,00  0,00  30.000,00  25.360,84  0,00  25.360,84  25.360,84  0,00  4.639,16 

64-7333.0021 Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της 

ανατολικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν 

από τη θεομηνία του 2011 

 0,00  337.900,00  337.900,00  30.115,12  0,00  30.115,12  30.115,12  0,00  307.784,88 
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64-7333.0022 Αποκατάσταση ζημιών σε Δημοτικές Ενότητες της 

δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκληθήκαν 

από τις θεομηνίες του 2013 

 0,00  337.900,00  337.900,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  337.900,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7333  939.726,74  0,00  650.453,26  650.453,26  0,00  650.453,26  1.590.180,00  1.260.180,00  330.000,00 

64-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

64-7336.0001 Διαμόρφωση και οργάνωση λειτουργίας της παραλιακης 

ζώνης 

 0,00  51.100,00  51.100,00  51.004,26  0,00  51.004,26  51.004,26  0,00  95,74 

Σύνολα ΚΑ: 64-7336  95,74  0,00  51.004,26  51.004,26  0,00  51.004,26  51.100,00  51.100,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-733  939.822,48  0,00  701.457,52  701.457,52  0,00  701.457,52  1.641.280,00  1.311.280,00  330.000,00 

64-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

64-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

64-7341.0001 Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ  0,00  1.000,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

64-7341.0018 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου 

περιοχών "Καπί" και ''Μανδρικό'' της Δημοτικής 

Ενότητας Αταβύρου 

 21.529,00  0,00  21.529,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.529,00 

64-7341.0019 Βελτίωση εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικών 

κοινοτήτων Διμυλιάς, Σαλάκου, και Απολλώνων της 

Δημοτικής Ενότητας Καμείρου 

 2.139,00  0,00  2.139,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.139,00 

64-7341.0021 Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης τοπικής 

κοινότητας Ιστρίου (περιοχή "Υψηλή") 

 67.075,00  0,00  67.075,00  62.795,35  0,00  62.795,35  62.795,35  0,00  4.279,65 

64-7341.0038 Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ Ασκληπίου στις 

Τ.Κ Αρνίθας - Προφύλια-Ιστρίου, Απολλακιάς της 

Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου. 

 409.000,00  0,00  409.000,00  50.114,40  0,00  50.114,40  50.114,40  0,00  358.885,60 

64-7341.0051 Διευθέτηση ρέματος ¨ΡΕΝΗ¨Φαληρακιού Δήμου Ρόδου  0,00  67.600,00  67.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  67.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7341  455.433,25  0,00  112.909,75  112.909,75  0,00  112.909,75  568.343,00  68.600,00  499.743,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-734  455.433,25  0,00  112.909,75  112.909,75  0,00  112.909,75  568.343,00  68.600,00  499.743,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-73  1.395.255,73  0,00  814.367,27  814.367,27  0,00  814.367,27  2.209.623,00  1.379.880,00  829.743,00 

64-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

64-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

64-7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 

64-7412.0002 Διάνοιξη και ολοκλήρωση οδού Μεσογείων Δήμου 

Ροδίων. 

 282.341,00  0,00  282.341,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  282.341,00 

64-7412.0003 Αποχέτευση - Επεξεργασία και έργα διάθεσης λυμάτων 

Δήμου Νότιας Ρόδου. 

 175.000,00  0,00  175.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  175.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7412  457.341,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  457.341,00  0,00  457.341,00 
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Σύνολα ΚΑ: 64-741  457.341,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  457.341,00  0,00  457.341,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-74  457.341,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  457.341,00  0,00  457.341,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-7  1.852.596,73  0,00  814.367,27  814.367,27  0,00  814.367,27  2.666.964,00  1.379.880,00  1.287.084,00 

64-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

64-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

64-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

64-8117 Λοιπά έξοδα 

64-8117.0001 Λοιπά έξοδα  50.000,00 -50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-8117  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -50.000,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-811  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -50.000,00  50.000,00 

64-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

64-8122 Έργα 

64-8122.0001 Έργα  800.000,00 -338.265,41  461.734,59  65.961,50  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  395.773,09 

Σύνολα ΚΑ: 64-8122  395.773,09  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  65.961,50  461.734,59 -338.265,41  800.000,00 

64-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

64-8123.0001 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 

 200.000,00 -200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-8123  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -200.000,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-812  395.773,09  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  65.961,50  461.734,59 -538.265,41  1.000.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-81  395.773,09  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  65.961,50  461.734,59 -588.265,41  1.050.000,00 

64-82 Λοιπές αποδόσεις 

64-826 Λοιπές επιστροφές 

64-8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΠΔΕ. 

 20.000,00  350.000,00  370.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  370.000,00 

64-8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω 

δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014). 

 180.000,00  10.000,00  190.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  190.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-826  560.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  560.000,00  360.000,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-82  560.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  560.000,00  360.000,00  200.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 64-8  955.773,09  0,00  65.961,50  65.961,50  0,00  65.961,50  1.021.734,59 -228.265,41  1.250.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

69-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
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69-73 Έργα 

69-734 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

69-7341 Εργα και δράσεις απο χρηματοδότησεις του ΕΣΠΑ 

69-7341.0002 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των επιλέξιμων περιοχών του Δήμου 

Ρόδου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Δήμου 

Αταβύρου 

 0,00  4.095,00  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7341  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-734  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-73  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-7  4.095,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.095,00  4.095,00  0,00 

69-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

69-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

69-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

69-8122 Έργα 

69-8122.0001 Έργα  60.000,00 -60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-8122  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-812  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 69-8  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 -60.000,00  60.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)) 

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

70-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

70-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

70-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

70-6011.0001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού  2.100.000,00  160.000,00  2.260.000,00  2.235.355,65  0,00  2.235.355,65  2.235.355,65  0,00  24.644,35 

Σύνολα ΚΑ: 70-6011  24.644,35  0,00  2.235.355,65  2.235.355,65  0,00  2.235.355,65  2.260.000,00  160.000,00  2.100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-601  24.644,35  0,00  2.235.355,65  2.235.355,65  0,00  2.235.355,65  2.260.000,00  160.000,00  2.100.000,00 

70-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
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ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

70-6021.0001 Προσωπικό αορίστου χρόνου Λοιπών Δ/νσεων  480.000,00  20.000,00  500.000,00  473.284,32  0,00  473.284,32  473.284,32  0,00  26.715,68 

70-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6021  36.715,68  0,00  473.284,32  473.284,32  0,00  473.284,32  510.000,00  20.000,00  490.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-602  36.715,68  0,00  473.284,32  473.284,32  0,00  473.284,32  510.000,00  20.000,00  490.000,00 

70-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 

70-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 

70-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού Λοιπών 

Υπηρεσιών 

 366.000,00  0,00  366.000,00  268.336,94  0,00  268.336,94  268.336,94  0,00  97.663,06 

Σύνολα ΚΑ: 70-6051  97.663,06  0,00  268.336,94  268.336,94  0,00  268.336,94  366.000,00  0,00  366.000,00 

70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

70-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου 

 134.400,00  10.000,00  144.400,00  131.502,51  0,00  131.502,51  131.502,51  0,00  12.897,49 

Σύνολα ΚΑ: 70-6052  12.897,49  0,00  131.502,51  131.502,51  0,00  131.502,51  144.400,00  10.000,00  134.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-605  110.560,55  0,00  399.839,45  399.839,45  0,00  399.839,45  510.400,00  10.000,00  500.400,00 

70-606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

70-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 

70-6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

118/81) 

 1.000,00  0,00  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6062  1.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.000,00  0,00  1.000,00 

70-6063 Λοιπές παροχές σε είδος 

70-6063.0001 Παροχή σε γάλα  60.000,00  0,00  60.000,00  33.261,41  0,00  33.261,41  33.261,41  0,00  26.738,59 

70-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας  38.000,00  0,00  38.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.000,00 

70-6063.0003 Παροχή προληπτικής ιατρικής  70.000,00  93.333,26  163.333,26  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  163.333,26 

Σύνολα ΚΑ: 70-6063  228.071,85  0,00  33.261,41  33.261,41  0,00  33.261,41  261.333,26  93.333,26  168.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-606  229.071,85  0,00  33.261,41  33.261,41  0,00  33.261,41  262.333,26  93.333,26  169.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-60  400.992,43  0,00  3.141.740,83  3.141.740,83  0,00  3.141.740,83  3.542.733,26  283.333,26  3.259.400,00 

70-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 

70-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 

70-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

70-6117.0001 'Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση 

δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 0,00  500,00  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6117  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-611  500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  500,00  500,00  0,00 
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70-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 

70-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 

70-6142.0001 Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

70-6142.0002 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διοικητικής διαχείρισης 

και τεχνικής υποστήριξης του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

70-6142.0008 Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης για την 

εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστήματος 

ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση αισθητήρων 

ανίχνευσης θέσεων και σταθμών εξυπηρέτησης οδηγών 

στο Δ. Ρόδου 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6142  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00  25.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-614  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00  25.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-61  25.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.500,00  25.500,00  0,00 

70-62 Παροχές τρίτων 

70-623 Ενοίκια - Μισθώματα 

70-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

70-6233.0003 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση 

βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου (Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,Δ.Ε. 

ΑΦΑΝΤΟΥ,Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ,Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ,Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ,Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ, Δ.Ε. 

Ν.ΡΟΔΟΥ 

 80.000,00 -80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

70-6233.0004 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό 

ρεμάτων (Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ & Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ) 

 20.000,00  0,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-6233.0006 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη 

Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

70-6233.0007 Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ΧΑΔΑ στη 

Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 

 0,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6233  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 -40.000,00  100.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-623  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 -40.000,00  100.000,00 

70-625 Ασφάλιστρα 

70-6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 

70-6252.0001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων  40.000,00  0,00  40.000,00  14.692,50  398,00  14.294,50  14.294,50  0,00  25.705,50 

Σύνολα ΚΑ: 70-6252  25.705,50  0,00  14.294,50  14.294,50  398,00  14.692,50  40.000,00  0,00  40.000,00 
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70-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

70-6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  20.000,00  0,00  20.000,00  17.245,00  3.392,00  13.853,00  13.853,00  0,00  6.147,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6253  6.147,00  0,00  13.853,00  13.853,00  3.392,00  17.245,00  20.000,00  0,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-625  31.852,50  0,00  28.147,50  28.147,50  3.790,00  31.937,50  60.000,00  0,00  60.000,00 

70-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 

70-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 

70-6261.0002 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του  Δήμου (πάγιας)  4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6261  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00  0,00  4.000,00 

70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 

70-6262.0001 Συντήρηση και επισκευή αγροτικού οδικού δικτύου 

Δήμου Ρόδου 

 0,00  74.500,00  74.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.500,00 

70-6262.0002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) πάγιας 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

70-6262.0003 Συντήρηση φυλάξης Μεσαιωνικής Πόλης 

(Μπάρες,υπολογιστές) 

 24.000,00  0,00  24.000,00  4.724,40  0,00  4.724,40  4.724,40  0,00  19.275,60 

70-6262.0004 Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ρόδου  0,00  20.400,00  20.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.400,00 

70-6262.0005 Καθαρισμός ρεμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού  0,00  20.400,00  20.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  20.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6262  138.575,60  0,00  4.724,40  4.724,40  0,00  4.724,40  143.300,00  115.300,00  28.000,00 

70-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

70-6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (πάγιας)  10.000,00  0,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6263  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00  0,00  10.000,00 

70-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

70-6264.0001 Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων  13.000,00  0,00  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00 

70-6264.0002 Επισκευή ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων  0,00  30.000,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

70-6264.0004 Έκτακτες συντηρήσεις, επισκευές Οχημάτων - 

Μηχανημάτων 

 50.000,00  20.000,00  70.000,00  48.815,26  4.898,00  43.917,26  43.917,26  0,00  26.082,74 

70-6264.0006 Συντήρηση μηχανημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης  21.000,00  0,00  21.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.000,00 

70-6264.0008 Παροχή επιτόπιας αντικατάστασης, εγκατάστασης και 

συντήρησης παρκόμετρων 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

70-6264.0009 Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου 

«ηλεκτρονικού εισιτηρίου» των Πεταλουδών 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6264  139.682,74  0,00  43.917,26  43.917,26  4.898,00  48.815,26  183.600,00  99.600,00  84.000,00 

70-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
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70-6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 2.000,00  0,00  2.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.000,00 

70-6265.0004 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

70-6265.0005 Συντήρηση συστήματος ασύρματης και κινητής 

τηλεφωνίας 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6265  13.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13.000,00  0,00  13.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-626  305.258,34  0,00  48.641,66  48.641,66  4.898,00  53.539,66  353.900,00  214.900,00  139.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-62  397.110,84  0,00  76.789,16  76.789,16  8.688,00  85.477,16  473.900,00  174.900,00  299.000,00 

70-63 Φόροι - τέλη 

70-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

70-6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  20.000,00  50.000,00  70.000,00  505,00  0,00  505,00  505,00  0,00  69.495,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6323  69.495,00  0,00  505,00  505,00  0,00  505,00  70.000,00  50.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-632  69.495,00  0,00  505,00  505,00  0,00  505,00  70.000,00  50.000,00  20.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-63  69.495,00  0,00  505,00  505,00  0,00  505,00  70.000,00  50.000,00  20.000,00 

70-64 Λοιπά γενικά έξοδα 

70-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 

70-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 

70-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

 7.000,00  37.000,00  44.000,00  22.932,33  0,00  22.932,33  22.932,33  0,00  21.067,67 

Σύνολα ΚΑ: 70-6422  21.067,67  0,00  22.932,33  22.932,33  0,00  22.932,33  44.000,00  37.000,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-642  21.067,67  0,00  22.932,33  22.932,33  0,00  22.932,33  44.000,00  37.000,00  7.000,00 

70-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 

70-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 

70-6462.0001 Δημοσίευση προκυρήξεων  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6462  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-646  9.600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.600,00  9.600,00  0,00 

70-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 

70-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

70-6471.0001 Διοργάνωση παγκόσμιας ημέρας τουρισμού  6.000,00  4.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

70-6471.0002 Διοργάνωση ημέρας θαλάσσης  4.000,00  0,00  4.000,00  3.472,00  0,00  3.472,00  3.472,00  0,00  528,00 

70-6471.0003 Διοργάνωση ημέρας γαστρονομίας  5.000,00  5.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 
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70-6471.0004 Διοργάνωση Press Trips και Fam Trips  2.000,00  8.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6471  30.528,00  0,00  3.472,00  3.472,00  0,00  3.472,00  34.000,00  17.000,00  17.000,00 

70-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων 

70-6474.0001 Δαπάνες ενίσχυσης εθελοντικών δράσεων για τα 

πυροσβεστικά κλιμάκια ‘Εμπωνας και Σαλάκου 

 0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6474  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-647  35.528,00  0,00  3.472,00  3.472,00  0,00  3.472,00  39.000,00  22.000,00  17.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-64  66.195,67  0,00  26.404,33  26.404,33  0,00  26.404,33  92.600,00  68.600,00  24.000,00 

70-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας 

70-6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 

70-6632.0001 Προμήθεια εμβολίων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς  0,00  9.500,00  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6632  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00  9.500,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-663  9.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.500,00  9.500,00  0,00 

70-664 Καύσιμα και λιπαντικά 

70-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

70-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 670.000,00  0,00  670.000,00  631.649,26  0,00  631.649,26  631.649,26  0,00  38.350,74 

Σύνολα ΚΑ: 70-6641  38.350,74  0,00  631.649,26  631.649,26  0,00  631.649,26  670.000,00  0,00  670.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-664  38.350,74  0,00  631.649,26  631.649,26  0,00  631.649,26  670.000,00  0,00  670.000,00 

70-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 

70-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 

70-6654.0001 Προμήθεια λοιπού υλικού  1.000,00  0,00  1.000,00  615,04  0,00  615,04  615,04  0,00  384,96 

Σύνολα ΚΑ: 70-6654  384,96  0,00  615,04  615,04  0,00  615,04  1.000,00  0,00  1.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-665  384,96  0,00  615,04  615,04  0,00  615,04  1.000,00  0,00  1.000,00 

70-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 

70-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 

70-6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (οικοδομικά, 

ηλεκτρολογικά, υδραυλικά πάγιας) 

 30.000,00  0,00  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6661  30.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30.000,00  0,00  30.000,00 

70-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 
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70-6662.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων (οικοδομικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά 

πάγιας) 

 60.000,00  0,00  60.000,00  7.252,94  0,00  7.252,94  7.252,94  0,00  52.747,06 

Σύνολα ΚΑ: 70-6662  52.747,06  0,00  7.252,94  7.252,94  0,00  7.252,94  60.000,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-666  82.747,06  0,00  7.252,94  7.252,94  0,00  7.252,94  90.000,00  0,00  90.000,00 

70-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

70-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 

70-6671.0001 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-6671.0002 Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων  10.000,00  22.000,00  32.000,00  5.314,04  0,00  5.314,04  5.314,04  0,00  26.685,96 

70-6671.0003 Προμήθειες ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων για 

έκτακτες ανάγκες 

 50.000,00  72.000,00  122.000,00  119.274,71  21.505,94  97.768,77  97.768,77  0,00  24.231,23 

70-6671.0004 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (πάγιας)  15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

70-6671.0006 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (Τελεσίδικες 

Δικαστικές Αποφάσεις) 

 0,00  341,04  341,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  341,04 

Σύνολα ΚΑ: 70-6671  116.258,23  0,00  103.082,81  103.082,81  21.505,94  124.588,75  219.341,04  94.341,04  125.000,00 

70-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

70-6672.0001 Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων  57.000,00  0,00  57.000,00  16.531,56  0,00  16.531,56  16.531,56  0,00  40.468,44 

70-6672.0002 Ανταλακτικά λοιπών μηχανημάτων  15.000,00  20.000,00  35.000,00  14.234,42  0,00  14.234,42  14.234,42  0,00  20.765,58 

70-6672.0005 Προμήθειες ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για 

έκτακτες ανάγκες 

 50.000,00  0,00  50.000,00  25.494,14  423,99  25.070,15  25.070,15  0,00  24.929,85 

70-6672.0008 Προμήθεια Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 

(παγιας) 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

70-6672.0009 Προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα του 

ΧΥΤΑ Ρόδου 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

70-6672.0010 Προμήθεια κινητήρα για συμπυκνωτή απορριμμάτων  0,00  85.000,00  85.000,00  64.726,76  0,00  64.726,76  64.726,76  0,00  20.273,24 

Σύνολα ΚΑ: 70-6672  128.437,11  0,00  120.562,89  120.562,89  423,99  120.986,88  249.000,00  105.000,00  144.000,00 

70-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

70-6673.0001 Ανταλλακτικά  Η/Υ και συναφών υλικών (Η/Υ, 

εκτυπωτές) 

 4.000,00  0,00  4.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.000,00 

70-6673.0002 Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

(ηλεκτρονικών υπολογιστών, φαξ, βοηθητικών και 

λοιπών πάγιας) 

 3.000,00  0,00  3.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.000,00 

70-6673.0003 Προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά των πορτών του 

συνεργείου οχημάτων 

 0,00  3.500,00  3.500,00  3.323,20  0,00  3.323,20  3.323,20  0,00  176,80 

Σύνολα ΚΑ: 70-6673  7.176,80  0,00  3.323,20  3.323,20  0,00  3.323,20  10.500,00  3.500,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-667  251.872,14  0,00  226.968,90  226.968,90  21.929,93  248.898,83  478.841,04  202.841,04  276.000,00 

Σελίδα 103 από 109 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 



161 

 

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

ΑΔΙΑΘΕΤΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 
ΤΕΛΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

ΑΚΥΡΩΘΕ- 

ΝΤΑ 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΑΝΑΜΟΡ- 

ΦΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κ.Α. 

ΠΡΟΫΠ. 

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 

70-669 Λοιπές προμήθειες 

70-6699 Λοιπες προμηθειες αναλωσιμων 

70-6699.0002 Προμήθεια αναλωσίμων για την περισυλλογή και 

φύλαξη αδέσποτων ζώων. 

 10.000,00  0,00  10.000,00  1.963,38  1.963,38  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

70-6699.0004 Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου αυτοκινήτων και 

λοιπών οχημάτων Δήμου Ρόδου 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6699  60.000,00  0,00  0,00  0,00  1.963,38  1.963,38  60.000,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-669  60.000,00  0,00  0,00  0,00  1.963,38  1.963,38  60.000,00  0,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-66  442.854,90  0,00  866.486,14  866.486,14  23.893,31  890.379,45  1.309.341,04  212.341,04  1.097.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-6  1.402.148,84  0,00  4.111.925,46  4.111.925,46  32.581,31  4.144.506,77  5.514.074,30  814.674,30  4.699.400,00 

Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

70-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 

70-713 Προμήθειες παγίων 

70-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

70-7131.0001 Προμήθεια μικρού φορτηγού τετράτροχου με 

ανατρεπόμενη καρότσα 

 0,00  25.000,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

70-7131.0006 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έκδοσης και 

διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλουδών 

 0,00  125.000,00  125.000,00  246.157,36  123.078,68  123.078,68  123.078,68  0,00  1.921,32 

70-7131.000

8 
Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τη ΔΕ Ρόδου Δήμου Ρόδου 

70-7131.0008.

0000 
Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για τη ΔΕ 

Ρόδου Δήμου Ρόδου 

 0,00  74.400,00  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7131.000  74.400,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.400,00  74.400,00  0,00 

70-7131.0009 Προμήθεια συστήματος δημιουργίας εκτυπώσεων του 

συστήματος εισιτηρίων της Κοιλάδας Πεταλουδών 

 0,00  31.000,00  31.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7131  132.321,32  0,00  123.078,68  123.078,68  123.078,68  246.157,36  255.400,00  255.400,00  0,00 

70-7132 Μεταφορικά μέσα 

70-7132.0001 Προμήθεια οχημάτων χαμηλών ρύπων για το έργο 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7132  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00 

70-7133 Έπιπλα, σκέυη 
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70-7133.0002 Μηχανές γραφείου (μηχάν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ, 

πολυμηχανήματα γρ. συσκευές 

 15.000,00  0,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15.000,00 

70-7133.0004 Μηχανήματα κλιματισμού (ανεμιστήρες με ορθοστάτη, 

κλιματιστικά μηχ. τοίχου από 9-24 BTU) 

 7.000,00  0,00  7.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7133  22.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22.000,00  0,00  22.000,00 

70-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 

70-7134.0001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

 25.000,00  0,00  25.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  25.000,00 

70-7134.0002 Προμήθεια Λογισμικών  20.000,00  65.000,00  85.000,00  68.448,00  0,00  68.448,00  68.448,00  0,00  16.552,00 

70-7134.0005 Προμήθεια εξειδικευμένων πληροφοριακών 

συστημάτων και εφαρμογών για τη διαχείριση κινδύνων 

και καταστροφών από δασικές πυρκαγιές 

 49.000,00  5.500,00  54.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54.500,00 

70-7134.0006 Ολοκληρωμένο built to order σύστημα σύνδεσης 

εισιτηρίων κοιλάδας πεταλουδών με το Διαχειριστικό 

Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου 

 0,00  24.800,00  24.800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.800,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7134  120.852,00  0,00  68.448,00  68.448,00  0,00  68.448,00  189.300,00  95.300,00  94.000,00 

70-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

70-7135.0001 Προμήθεια ειδικού οχήματος ( κινητό κέντρο 

επιχειρήσεων)για την πυροπροστασία  του Δ Ρόδου 

 0,00  74.200,00  74.200,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  74.200,00 

70-7135.0003 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες 

του πρωτογενή τομέα 

 0,00  16.000,00  16.000,00  4.042,40  0,00  4.042,40  4.042,40  0,00  11.957,60 

70-7135.0004 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα 

Μεταφοράς για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 

 0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7135.0005 Επέκταση δικτύου κοινοχρήστων ενοικιαζομένων 

ποδηλάτων 

 0,00  70.000,00  70.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  70.000,00 

70-7135.0008 Προμήθεια ειδών & υλικών πυρόσβεσης και 

πυροπροστασίας. 

 58.000,00  0,00  58.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  58.000,00 

70-7135.0021 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου  0,00  2.500,00  2.500,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.500,00 

70-7135.0027 Προμήθεια Συστήματος Ασύρματης και Κινητής 

επικοινωνίας 

 40.000,00 -40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7135  266.657,60  0,00  4.042,40  4.042,40  0,00  4.042,40  270.700,00  172.700,00  98.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-713  591.830,92  0,00  195.569,08  195.569,08  123.078,68  318.647,76  787.400,00  573.400,00  214.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-71  591.830,92  0,00  195.569,08  195.569,08  123.078,68  318.647,76  787.400,00  573.400,00  214.000,00 

70-73 Έργα 

70-732 Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

70-7323 Οδοί - οδοστρώματα 
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70-7323.0003 Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών 

Μ.Πόλης. 

 70.000,00  0,00  70.000,00  3.525,17  0,00  3.525,17  3.525,17  0,00  66.474,83 

Σύνολα ΚΑ: 70-7323  66.474,83  0,00  3.525,17  3.525,17  0,00  3.525,17  70.000,00  0,00  70.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-732  66.474,83  0,00  3.525,17  3.525,17  0,00  3.525,17  70.000,00  0,00  70.000,00 

70-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 

70-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 

70-7331.0001 Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου 

 0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00 

70-7331.0002 Αποκατάσταση Περιστυλίων Ν Αγορά Α’ Φάση 

εργασιών 

 0,00  90.000,00  90.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90.000,00 

70-7331.0003 Ανακατασκευή τουαλετών Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 

Πόλης 

 0,00  7.270,00  7.270,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.270,00 

70-7331.0008 Επισκευές και συντηρήσεις  δημοτικών κτιρίων στην 

Μεσαιωνική Πόλη. 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7331.0014 Μονώσεις δημοτικών κτιρίων  280.000,00  0,00  280.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  280.000,00 

70-7331.0018 Επισκευή γραφείων τουρισμού  20.000,00  18.936,00  38.936,00  38.629,67  0,00  38.629,67  38.629,67  0,00  306,33 

70-7331.0020 Συντήρηση κτιρίου πινακοθήκης  80.000,00  0,00  80.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  80.000,00 

70-7331.0021 Συντήρηση Νέας Αγοράς  50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

70-7331.0022 Ολοκλήρωση όψεων Εθνικού Θεάτρου  250.000,00  0,00  250.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250.000,00 

70-7331.0023 Επεμβάσεις στην Ανατολική Όψη 

Δημαρχείου-"ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ" 

 0,00  10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7331  917.576,33  0,00  38.629,67  38.629,67  0,00  38.629,67  956.206,00  226.206,00  730.000,00 

70-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 

70-7336.0016 Συντήρηση και αναβάθμηση του δημοτικού φωτισμού 

στην Μ. Πόλη 

 50.000,00  0,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7336  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  50.000,00  0,00  50.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-733  967.576,33  0,00  38.629,67  38.629,67  0,00  38.629,67  1.006.206,00  226.206,00  780.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-73  1.034.051,16  0,00  42.154,84  42.154,84  0,00  42.154,84  1.076.206,00  226.206,00  850.000,00 

70-74 Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 

70-741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 

70-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 

70-7411.0001 Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων και υποστήριξης 

διαδικασιών για το Εθνικό Θέατρο Ρόδου. 

 0,00  40.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  40.000,00 

70-7411.0003 Γεωτεχνική Μελέτη – Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη  0,00  17.000,00  17.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 70-7411  57.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  57.000,00  57.000,00  0,00 

70-7413 Λοιπές μελέτες 

70-7413.0009 Ανάθεση μελέτης διευθέτησης ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας Δημαρχιακού 

Μεγάρου. 

 60.000,00  0,00  60.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  60.000,00 

70-7413.0010 Εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

(ΣΒΑΑ) με χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου της 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου 

Ρόδου 

 0,00  24.180,00  24.180,00  24.180,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7413  60.000,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  24.180,00  84.180,00  24.180,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-741  117.000,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  24.180,00  141.180,00  81.180,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-74  117.000,00  0,00  24.180,00  24.180,00  0,00  24.180,00  141.180,00  81.180,00  60.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-7  1.742.882,08  0,00  261.903,92  261.903,92  123.078,68  384.982,60  2.004.786,00  880.786,00  1.124.000,00 

Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) 

70-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

70-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 

70-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  20.000,00  23.861,85  43.861,85  43.445,38  0,00  43.445,38  43.445,38  0,00  416,47 

Σύνολα ΚΑ: 70-8111  416,47  0,00  43.445,38  43.445,38  0,00  43.445,38  43.861,85  23.861,85  20.000,00 

70-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

70-8112.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  5.000,00 -4.131,00  869,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  869,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8112  869,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  869,00 -4.131,00  5.000,00 

70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

70-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  40.000,00 -4.921,87  35.078,13  30.279,00  2.030,00  28.249,00  28.249,00  0,00  6.829,13 

Σύνολα ΚΑ: 70-8113  6.829,13  0,00  28.249,00  28.249,00  2.030,00  30.279,00  35.078,13 -4.921,87  40.000,00 

70-8115 Διάφορα έξοδα 

70-8115.0099 Διάφορα έξοδα  5.000,00  3.765,72  8.765,72  6.626,84  0,00  6.626,84  6.626,84  0,00  2.138,88 

Σύνολα ΚΑ: 70-8115  2.138,88  0,00  6.626,84  6.626,84  0,00  6.626,84  8.765,72  3.765,72  5.000,00 

70-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-8116.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  200.000,00  31.657,89  231.657,89  201.414,93  0,00  201.414,93  201.414,93  0,00  30.242,96 

Σύνολα ΚΑ: 70-8116  30.242,96  0,00  201.414,93  201.414,93  0,00  201.414,93  231.657,89  31.657,89  200.000,00 
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Σύνολα ΚΑ: 70-811  40.496,44  0,00  279.736,15  279.736,15  2.030,00  281.766,15  320.232,59  50.232,59  270.000,00 

70-812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

70-8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  10.000,00  57.084,81  67.084,81  44.898,42  0,00  44.898,42  44.898,42  0,00  22.186,39 

Σύνολα ΚΑ: 70-8121  22.186,39  0,00  44.898,42  44.898,42  0,00  44.898,42  67.084,81  57.084,81  10.000,00 

70-8122 Έργα 

70-8122.0001 Έργα  0,00  51.343,77  51.343,77  79.732,00  39.866,00  39.866,00  39.866,00  0,00  11.477,77 

Σύνολα ΚΑ: 70-8122  11.477,77  0,00  39.866,00  39.866,00  39.866,00  79.732,00  51.343,77  51.343,77  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-812  33.664,16  0,00  84.764,42  84.764,42  39.866,00  124.630,42  118.428,58  108.428,58  10.000,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-81  74.160,60  0,00  364.500,57  364.500,57  41.896,00  406.396,57  438.661,17  158.661,17  280.000,00 

70-83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

70-831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

70-8311.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  0,00  38.191,03  38.191,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.191,03 

Σύνολα ΚΑ: 70-8311  38.191,03  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  38.191,03  38.191,03  0,00 

70-8312 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 

70-8312.0001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων  0,00  869,00  869,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  869,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8312  869,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  869,00  869,00  0,00 

70-8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

70-8313.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων  0,00  101.493,82  101.493,82  79.790,89  0,00  79.790,89  79.790,89  0,00  21.702,93 

Σύνολα ΚΑ: 70-8313  21.702,93  0,00  79.790,89  79.790,89  0,00  79.790,89  101.493,82  101.493,82  0,00 

70-8315 Διάφορα έξοδα 

70-8315.0099 Διάφορα έξοδα  0,00  7.979,28  7.979,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.979,28 

Σύνολα ΚΑ: 70-8315  7.979,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.979,28  7.979,28  0,00 

70-8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 

70-8316.0001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων  0,00  127.106,35  127.106,35  33.828,30  0,00  33.828,30  33.828,30  0,00  93.278,05 

Σύνολα ΚΑ: 70-8316  93.278,05  0,00  33.828,30  33.828,30  0,00  33.828,30  127.106,35  127.106,35  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-831  162.020,29  0,00  113.619,19  113.619,19  0,00  113.619,19  275.639,48  275.639,48  0,00 

70-832 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 

70-8321 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 
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70-8321.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων  0,00  40.200,80  40.200,80  25.413,80  0,00  25.413,80  25.413,80  0,00  14.787,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8321  14.787,00  0,00  25.413,80  25.413,80  0,00  25.413,80  40.200,80  40.200,80  0,00 

70-8322 Έργα 

70-8322.0001 Έργα  0,00  22.110,77  22.110,77  18.606,20  15.946,40  2.659,80  2.659,80  0,00  19.450,97 

Σύνολα ΚΑ: 70-8322  19.450,97  0,00  2.659,80  2.659,80  15.946,40  18.606,20  22.110,77  22.110,77  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-832  34.237,97  0,00  28.073,60  28.073,60  15.946,40  44.020,00  62.311,57  62.311,57  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-83  196.258,26  0,00  141.692,79  141.692,79  15.946,40  157.639,19  337.951,05  337.951,05  0,00 

Σύνολα ΚΑ: 70-8  270.418,86  0,00  506.193,36  506.193,36  57.842,40  564.035,76  776.612,22  496.612,22  280.000,00 

Τέλος υπηρεσίας (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

Άλλες υπηρεσίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

911 Αποθεματικό 

9111 Αποθεματικό  1.660.284,73  556.528,50  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23 

Σύνολα ΚΑ: 911  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23  556.528,50  1.660.284,73 

Σύνολα ΚΑ: 91  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23  556.528,50  1.660.284,73 

Σύνολα ΚΑ: 9  2.216.813,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.216.813,23  556.528,50  1.660.284,73 

Τέλος Δ' κεφαλαίου (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) 

Τέλος υπηρεσίας (Άλλες υπηρεσίες) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  151.337.106,41  0,00  81.761.715,66  81.761.715,66  1.394.157,73  83.155.873,39  233.098.822,07  40.314.886,85  192.783.935,22 

Σελίδα 109 από 109 

  "Co-operation system S.A." 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 8322111  fax 210 8322078 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 
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2017 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/12/2017 

Τραπεζικός Λογ/σμός 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.766,39  1.766,39 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (593002002001429) - ΝΟΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.713,66  2.713,66 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002025837) - ΠΡ ΔΩΔ 
1699512 ΗΜΕΡ ΕΙΣΠΡ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  39.135,27  39.135,27 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039809) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000482 ΠΑΙΔ ΣΤ ΚΔΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  4.501,40  4.501,40 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039817) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000504 ΚΗΦΗ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.547,82  5.547,82 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039825) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000512 ΔΙΑΥΛΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  181.761,39  181.761,39 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039841) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000539 ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.247,24  5.247,24 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (640002002039868) - ΠΡ ΔΩΔ 
505000555 LEO PRO 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  35.472,45  35.472,45 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (799002002002244) - ΙΑΛΥΣΟΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,41  0,41 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (799002002006982) - ΠΡ ΔΩΔ 
7135521 ΑΠΟΔ ΓΓΠΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  30.724,99  30.724,99 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002001000117) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
84231231 ΚΑΛΛΙΘ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  78.794,11  78.794,11 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002002014115) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
87843840 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  748,07  748,07 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ALPHA  (913002203000828) - ΠΡ ΕΜΠΟΡ 
87905951 ΠΑΡΕΠΙΔ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  69.603,22  69.603,22 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200091701) - 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  23,20  23,20 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200286177) - 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  332.978,95  332.978,95 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200286270) - 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.025.883,32  1.025.883,32 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: EUROBANK ERGASIAS (200345882) - ΠΡ ΤΑΧ 
ΤΑΜ 893257842 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  38.594,04  38.594,04 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (297/470313-82) - 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/537751-04) - 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ΕΤΕ) 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  3.262.544,05  3.262.544,05 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/54521200) - ΚΠ ΤΠΔ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.614,13  2.614,13 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (461/545254-66) - ΕΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  110.302,36  110.302,36 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100530586) - 
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  91.785,00  91.785,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100689424) - IN-PREP 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  54.824,08  54.824,08 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46100699902) - 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ P.O.S. 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  27.957.360,96  27.957.360,96 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526787) - 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  5.748,96  5.748,96 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526860) - ΕΙΣΠΡ 
ΓΓΠΣ 
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Τραπεζικός Λογ/σμός 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  146.795,02  146.795,02 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154526944) - 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.539.900,82  2.539.900,82 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527082) - ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  3.045.821,14  3.045.821,14 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (46154527165) - 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ P.O.S. () - ΜΗ ΕΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ 
P.O.S. 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199111) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199218) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 2 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199269) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΛΙΝΔΙΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199315) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 2 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (5701070199404) - ΕΞΥΠ ΔΑΝΕΙΟΥ 
ΠΡ ΡΟΔΙΩΝ 1 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  103.554,21  103.554,21 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6388030021380) - ΠΡΩΗΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 3880300213860 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  128.073,47  128.073,47 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114093180) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0218606424 ΔΗΦΟΔΩ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  77.943,17  77.943,17 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114163269) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0230354420 ΥΠΕΣΔΔΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  37,11  37,11 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114172811) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0231121420 ΔΕΣΜ ΣΑΤΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,03  0,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759114178711) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0231800425 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.148,24  1.148,24 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115832440) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0392087421 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  41.818,03  41.818,03 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ  (6759115901093) - ΠΡ ΜΑΡΦΙΝ 
0400672421 ΕΑΠ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΗΜΕΡΑΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  7.567,05  7.567,05 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,01  0,01 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ 
(3305017058123) - ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  335.242,07  335.242,07 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022760671) - 
ΣΑ 0671 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002022760678) - 
ΣΑ 0678 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  35.957,27  35.957,27 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (230000002023510938) - 
ΣΑ 0938 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2702616700006015) - 
ΚΑΤΑΣΚ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  1.713,37  1.713,37 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606700000010) - 
ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΑ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2711606780043010) - 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚ/ΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2712606780050011) - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΦΩΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙ 
ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  82.572,79  82.572,79 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2713606700019010) - 
ΑΠΟΚ.ΖΗΜΙΩΝ Α/ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΛΠ ΡΟΔΟΥ 
22/11-25/11 & 4/12/2013 Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2716606710001017) - 
ΛΕΙΤ. ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞ. ΓΥΝΑΙΚ. ΘΥΜ. ΒΙΑΣ 
Δ.Ρ. Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2716606710002013) - 
ΛΕΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒ. ΥΠΟΣΤΗΡ. ΓΥΝΑΙΚ. 
ΘΥΜ. ΒΙΑΣ Δ.Ρ. 
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Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2717606720001017) - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ ΦΩΤΗ ΛΕΙΒΑΔΙ 

Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (3516109380053023) - 
ΑΠΟΚΕΝ. ΠΡΟΜΗΘ. ΤΡΟΦ. ΒΑΣ. ΥΛΙΚ. 
ΣΥΝΔΡ.(ΤΕΒΑ) Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  2.000,00  2.000,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (4194103300001038) - 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 
ISLAND GAMES 2017 Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (514157100004021) - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  0,00  0,00 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(GR410171388000638803) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  39.888.819,27 Διαθέσιμο Υπόλοιπο: Υπόλοιπο Στην Τραπεζα :  39.888.819,27 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

15588 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ) 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2017 

Άρθρο Γ.Λ. Ημ. Εξόφλισης Ημ. Έκδοσης Είδος 
Αξ. 

Κατάσταση 
Αξ. 

Αριθμός Αξ. Τράπεζα Ποσό Δικαιούχος ΧΕΠ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  185,00 15/12/2017 Ανεξόφλητο ΒΕΛΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

30238681-5 Πλη.Επ 2932 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  65,50 15/12/2017 Ανεξόφλητο ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΖΑΝΕΤ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 30238682-3 Πλη.Επ 2942 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  15.531,27 29/12/2017 Ανεξόφλητο Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 30238638-6 Πλη.Επ 2953 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  2.552,41 29/12/2017 Ανεξόφλητο ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΑΓΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 30238641-6 Πλη.Επ 2674, 2833, 3120, 
3129, 3130, 3131, 
3179, 3180 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  1.918,60 29/12/2017 Ανεξόφλητο ΑΦΟΙ ΝΤΑΚΑ Ο.Ε. 30238642-4 Πλη.Επ 3181, 3182, 3183, 
3184, 3195 

Σύνολο 
: 

 20.252,78 

Σελίδα 1 από 1 

  "Co-operation system S.A." 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

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

 

Η Επιτροπή,  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την, υπ’ αριθμ. 2/46595/26-07-2018, εισήγηση του ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών  

Υπηρεσιών και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτήν έγγραφα-έντυπα, 

 Την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Το αρ. 163 του ν. 3463/2006, όπως αυτό ισχύει, 

 Τα αρ. 40 έως και 43 του Β.Δ. 17.5/15.6.1959, όπως αυτά ισχύουν, 

 Τα αρ. 164 & 169, παρ. 1 ν. 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), όπως αυτά ισχύουν  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Εγκρίνει τον προέλεγχο Απολογισμού για το οικ. έτους 2017, Δήμου Ρόδου, βάσει της 

εισηγήσεως του Δημοτικού Ταμία του Δήμου Ρόδου, κ. Αποστολίδη Κωνσταντίνου με αρ. 

πρωτ. 2/46595/26-07-2018, καθώς και των συνημμένων δικαιολογητικών-παραστατικών, 

όπως αυτά παρατέθηκαν και προαναφέρθηκαν ανωτέρω και παραπέμπει το θέμα για να 

εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου. 

 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα δικαιολογητικά-παραστατικά που αφορούν τον προέλεγχο του 

Απολογισμού και παρατέθηκαν (δικαιολογητικά-παραστατικά με αύξοντες αριθμούς 1, 2, 3, 

4, 5), ή προαναφέρθηκαν ανωτέρω και λόγω του υπέρογκου αριθμού τους δεν υπάρχει 

δυνατότητα να συμπεριληφθούν, αυτά καθ’ αυτά, στο σώμα της παρούσας απόφασης 

(δικαιολογητικά - παραστατικά με αύξοντες αριθμούς 6, 7, 8), λογίζονται ως αναπόσπαστο 

μέρος αυτής, και υπέχουν, συνολικά, θέση εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ως κατωτέρω: 

 

1. Πίνακας συνοπτικής κατάστασης απολογισμού οικ. χρήσης 2017, με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017». 

2. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Εσόδων οικ. έτους 2017, ο οποίος έπεται του αντιστοίχου 

Ανακεφαλαιωτικού.  

3. Αναλυτικός Απολογιστικός Πίνακας Δαπανών οικ. έτους 2017, ο οποίος έπεται του αντιστοίχου 

Ανακεφαλαιωτικού. 

4. Πίνακας με Λογιστικά Υπόλοιπα την 31/12/2017 εκάστου Τραπεζικού Λογαριασμού Δήμου 

Ρόδου ανά Τραπεζικό Ίδρυμα με τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΝ 

31/12/2017». Στον εν λόγω Πίνακα έχει συμπεριληφθεί με τίτλο «ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ» το σύνολο των 

μετρητών και εισπρακτέων επιταγών που υπήρχαν την 31.12.2017 στο Χρηματοκιβώτιο του Δήμου, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στα υπόλοιπα εισπρακτικά σημεία της νήσου. Τα εν λόγω ποσά 

βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα λογιστικά υπόλοιπα που δόθηκαν με σχετικές, συνημμένες 

στο εν λόγω δικαιολογητικό, επιστολές όλων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, καθώς και σχετικές 

κινήσεις της Τράπεζας Ελλάδος. 

5. Λίστα χρεωστικών Κυκλοφορουσών Επιταγών την 31.12.2017 με τίτλο «ΛΙΣΤΑ 

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ 31/12/2017 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΕΣ)», όπου έχουν 

καταγραφεί: οι αριθμοί Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.), που εξοφλήθηκαν με εκάστη 

εκ των προαναφερθεισών Επιταγών, ο αριθμός κάθε επιταγής, ο Δικαιούχος αυτής, το ποσό και το 

τραπεζικό ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί.  

6. Οκτώ (8) Λίστες Τριπλοτύπων Είσπραξης οικ. έτους 2017 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΚΑΘ, ΛΗΞ 

(από είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας),  

7. Οκτώ (8) Λίστες Γραμματίων Είσπραξης οικ. έτους 2017 (Σειράς Α , Β , Γ , Δ , Ε , ΚΑΘ, ΛΗΞ 

(από είσπραξη κρατήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών), ΜΙΣΘ (από είσπραξη κρατήσεων Μισθοδοσίας). 

8. Δύο (2) Λίστες εξοφλημένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (ΧΕΠ) οικ. έτους 2017 

(Σειράς Α - ελεγμένα προληπτικά και Άνευ Σειράς - μη ελεγμένα προληπτικά). 
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ΘΕΜΑ 4ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  391/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΘ4ΔΩ1Ρ-ΝΛ7) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Macenellicoccus hirsfutus». 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/45160/20-7-2018) 

 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/45160/20-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus ».  

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

για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  

hirsutus». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus » (Κ.Α. 35-6142.0004)». 

 Στη Ρόδο στις 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Μαράκα Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού – Λαμπράκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη για την για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus »  (Κ.Α. 35-6142.0004)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.160,00€ ευρώ με 

φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 354/2018 της Οικονομικής 

Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 3453/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση 

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

στις 03/07/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/40837/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και 

διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και 

έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε. (αποφ. 353/2018). Τέλος, ο 

διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών στις  10:00μ.μ. την 17/07/2018, απέστειλαν εγκαίρως προσφορές οι κάτωθι εταιρείες: 

1. Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «Bio-incecta» 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00, η επιτροπή 

διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς των διαγωνιζομένων 

εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Η εταιρεία Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που 

προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου η ανωτέρω εταιρεία προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς το οποίο έγινε στις 10:15 στις 17/07/2018 όπου και διαπιστώθηκε 

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, κάλυπταν πλήρως τις προδιαγραφές που τέθηκαν 

στην διακήρυξη κι επομένως περνάει στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το 
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άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Στις 12:40 μ.μ. η επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς όπου κατέληξε στα κάτωθι: 

 

προσφορά Ποσοτ. Τιμή προσφοράς Σύνολο άνευ φπα 

        

εξαπόλυση ωφέλιμων Nephus 150.000 0,22 33.000,00 

εξαπόλυση ωφέλιμων Cryptolaemus 70.000 0,30 21.000,00 

       

Σύνολο   54.000,00 

ΦΠΑ 24%     12.960,00 

Γενικό σύνολο     66.960,00 

 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά είναι κάτω από τις τιμές της 

μελέτης και να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ Maconellicoccus  hirsutus » στην εταιρεία Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με 

δ.τ. «Bio-incecta» ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 54.000,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  

66.960,00€. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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 αριθμ.πρωτ, 2/45160/20-7-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Γίνεται  δεκτή η οικονομική προσφορά  της εταιρείας Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. 

«Bio-incecta»  για την υπηρεσία  «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus »  

Β) Ανακηρύσσει την εταιρεία Π. ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «Bio-incecta» ως 

προσωρινό μειοδότη,για την υπηρεσία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ 

Maconellicoccus  hirsutus »  με τιμή συνολικά 54.000,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  66.960,00€. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο                                                                Aπόφ. Αρ.  392/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΛΥΩ1Ρ-Γ21) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την 

επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης Δ.Ε. Ρόδου). 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/45162/20-7-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/45162/20-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την 

επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης Δ.Ε. Ρόδου».  
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Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής 

για την ανάδειξη προσωρινού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του 

εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων 

στάθμευσης Δ.Ε. Ρόδου». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς  για τον 

ορισμό προσωρινού μειοδότη για την «προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του 

εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων 

στάθμευσης», (70-7131.0003)». 

 Στη Ρόδο στις 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

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

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας παρκόμετρων Δ.Ε. Ρόδου», 

74.273,52 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 265/2018 

της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 3423/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε 

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

ιστοσελίδα του Δήμου στις 02/07/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/40465/2018. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 

την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ο.Ε.( αποφ. 

264/2018). Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών στις  10:00μ.μ. την 16/07/2018, απέστειλαν εγκαίρως προσφορές οι κάτωθι εταιρείες: 

1. AMCO Α.Β.Ε.Ε. με δ.τ. «amco» 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 10:00, η επιτροπή 

διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς της διαγωνιζόμενης 

εταιρείας όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

Η εταιρεία AMCO Α.Β.Ε.Ε. είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από 

τη διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτου η ανωτέρω εταιρεία προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς το οποίο έγινε στις 10:15 στις 16/07/2018 όπου και διαπιστώθηκε 

ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, κάλυπταν πλήρως τις προδιαγραφές που τέθηκαν 

στην διακήρυξη κι επομένως περνάει στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το 

άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Στις 11:40 μ.μ. η επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της 

οικονομικής προσφοράς όπου κατέληξε στα κάτωθι: 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

Αυτόματη Συσκευή Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης 

 

6 
8.000,00 48.000,00 

2 

 

 

 

Λογισμικό Απομακρυσμένης Διαχείρισης 

Συσκευών και Διαχείρισης Πληρωμών 

Τελών Στάθμευσης. Άδειες Χρήσης για 6 

Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης (υπό μορφή υπηρεσίας - 

SaaS για το σύνολο των συσκευών και 

για χρονική διάρκεια 3 ετών) 

6 1.500,00 9.000,00 

3 

 

 

Επιπλέον Χρηματοκιβώτια Κερμάτων για 

Αυτόματες Συσκευές Πληρωμής Τελών 

Στάθμευσης 

9 200,00 1.800,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 58.800,00 

ΦΠΑ 24%:  14.112,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 72.912,00 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να γίνει δεκτή η οικονομική προσφορά επειδή η ανωτέρω προσφορά είναι κάτω από τις τιμές της 

μελέτης και να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την «προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για την 

επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης» στην εταιρεία AMCO A.B.E.E. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή 

συνολικά 58.800,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  72.912,00€. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

 

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 αριθμ.πρωτ, 2/45162/20-7-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Γίνεται  δεκτή η οικονομική προσφορά  της εταιρείας AMCO A.B.E.E, επειδή η ανωτέρω 

προσφορά είναι κάτω από τις τιμές της μελέτης, για την «προμήθεια και εγκατάσταση παρκόμετρων για 

την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών 

παρόδιων θέσεων στάθμευσης»  

Β) Ανακηρύσσει την εταιρεία AMCO A.B.E.E, ως προσωρινό μειοδότη, για την  «προμήθεια και 

εγκατάσταση παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων 

συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης»  με τιμή συνολικά 58.800,00€ ήτοι με ΦΠΑ 

24%  72.912,00€. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  393/ 2018 (ΑΔΑ: 7Δ7ΗΩ1Ρ-ΒΒΑ) 

Κατάρτιση όρων για την διεξαγωγή του Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έτους 2018-2019.  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46576/26-7-2018) 
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Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/46576/26-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

Θέμα :  Κατάρτιση όρων,   για τη διεξαγωγή  Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού   διαγωνισμού για τη 

«προμήθεια ελαστικών   μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων>>  έτους 2018-2019 

 Παρακαλούμε όπως   : 

 Να προβείτε στην  κατάρτιση των όρων της διακήρυξης  για την προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2018-2019  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος και ενημέρωσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ότι λόγω του ότι 

δεν έχει προηγηθεί η διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού, το θέμα 

θα πρέπει να αποσυρθεί και να ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση εφόσον έχει γίνει πριν η 

διάθεση της πίστωσης. 

 

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 αριθμ.πρωτ, 2/46576/26-7-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Αποσύρει το 6
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Κατάρτιση όρων για την διεξαγωγή του 

Ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έτους 

2018-2019» γιατί δεν έχει προηγηθεί η διάθεση της πίστωσης για την πραγματοποίηση του 

διαγωνισμού.  

 

 

ΘΕΜΑ 7ο                                                                 Aπόφ. Αρ.  394/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗ77Ω1Ρ-5ΧΓ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσία υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου 

στην υλοποίηση του έργου με τίτλο ¨Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια 

κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου¨, ακρωνύμιο ¨ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ¨, στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010».  

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46577/26-7-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/46577/26-7-2018, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά κατακύρωσης ) για ανάδειξη οριστικού   μειοδότη  

του πρόχειρου διαγωνισμού     για την παροχή «υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο “Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του 

Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου”, ακρωνύμιο “ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ”, στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για ανάδειξη οριστικού  μειοδότη  του πρόχειρου διαγωνισμού     

για την παροχή «υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 

“Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου”, ακρωνύμιο “ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ”, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 
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Συνημμένα :2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης για ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη. 

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

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 2  

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 09:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του 

Δήμου Ρόδου: 

1) Διακολιός Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, ως πρόεδρος, 

2) Οικονομίδου Ρεγγίνα, υπάλληλος της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, ως τακτικό μέλος,  

3) Αρνά Ευφημία, υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, ως τακτικό μέλος,  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 225/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη 

διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη 

αναδόχου της παροχής υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με 

τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/31546 

/24-05-2018  (αρ. 2406/2018 απόφασης Δημάρχου) διακήρυξης του διαγωνισμού, που εγκρίθηκαν με 

την υπ’ αρ. 227/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

    η επιτροπή αξιολόγηση έχοντας υπόψιν τα εξής: 

 Το από 21/06/2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για την αξιολόγηση (των 

δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) 

 Την απόφαση με αριθμό 351/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ενέκρινε το 

ανωτέρω πρακτικό και όρισε προσωρινό ανάδοχο της υπηρεσίας την εταιρεία DIADIKASIA 

BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο DBC με ποσό 35.960,00 με Φ.Π.Α. 24% 

 Την με αρ. πρωτ. 2/40811/05-07-2018 πρόσκληση   στην εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με 

διακριτικό τίτλο DBC για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 προβήκαμε στην συνέχιση του διαγωνισμού (3
ο
 στάδιο – Έλεγχος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης)  συντάσσοντας το παρών Πρακτικό. 

Σημειώνεται δε ότι ο ανωτέρω  Οικονομικός  Φορέας   υπέβαλε και εντύπως προσκομίζοντας φάκελο 

με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης με τα με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου : 2/43968/13-07-2018  

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ήταν τα έξής : 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)  μήνες πριν 

ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή για τον προσωρινό ανάδοχο ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 

  Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή 

για τον προσωρινό ανάδοχο, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
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Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την  

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και κατά την ημερομηνία  που θα ζητηθεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης. 

Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών 

Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία 

 Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 

Διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. 

 αα) Έκδοση πιστοποιητικού 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. 

 Για τις λοιπές περιπτώσεις ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής 

του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης 

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού  

γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής : 

Την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής 

υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για 

την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», 

ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»,ως εξής : 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για την υπηρεσία την εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «DBC», 

κρίνοντας την προσφορά της, ποσού 35.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 25-07-2018 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46577/26-7-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
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 Τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 227/2018 (Α.Δ.Α.: 7ΖΚΨΩ1Ρ-ΖΛΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

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

 Την με αριθ. 351/2018 (Α.Δ.Α.: Ω1Λ9Ω1Ρ-454) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού,  

 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), 

  Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής του συνοπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη της παροχής υπηρεσίας υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην 

υλοποίηση του έργου με τίτλο ¨Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια 

του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου¨, ακρωνύμιο ¨ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ¨, στο πλαίσιο του 

προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010»,  

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσίας 

υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο ¨Συνεργασία για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου¨, 

ακρωνύμιο ¨ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ¨, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2010»,», στην εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «DBC», κρίνοντας την 

προσφορά της, ποσού 35.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ως συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο                                                                       Aπόφ. Αρ.  395/ 2018 (ΑΔΑ: Ψ66ΙΩ1Ρ-Κ2Ε) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έτους 2018-2019. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46580/26-7-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/46580/26-7-2018, η οποία έχει ως εξής: 

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

προσωρινού μειοδότη για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, 

έτους 2018-2019». 

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

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

Δήμου Ρόδου, έτους 2018-2019».           

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, του ηλεκτρονικού ανοικτού  

διαγωνισμού, για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2018-2019». 

Στη Ρόδο στις 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 9.00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 Απόφαση της ΟΕ και που 

απαρτίζεται από τους:  

1. Βαϊλάκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού 

για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την 

«ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, έτους 2018-2019» (Κ.Α. -6252.0001, -

6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 77.345,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 292/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

3250/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό τύπο, αναρτήθηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 18/06/2018 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/37661/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ, καθώς και έγκριση της προμήθειας και της 

διαγωνιστικής διαδικασίας από το Δ.Σ (αποφ. 278/2018, 455/2018). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις  15:00μ.μ. την 11/07/2018, απέστειλαν 

εγκαίρως προσφορά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας οι κάτωθι εταιρείες: 

1. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

2. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Οι εταιρείες επίσης προσκόμισαν τα δικαιολογητικά  και τις υπεύθυνες δηλώσεις στο τμήμα 

προμηθειών εντός της προθεσμίας που όριζε η διακήρυξη και δη  στις 17/07/2018. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών (τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00) στις 17/07/2018, η 

επιτροπή διαγωνισμού ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου προσφοράς των 

διαγωνιζόμενων εταιρειών όπου και διαπίστωσε τα κάτωθι: 

1) ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

2) ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. Ο έλεγχος 

έγινε ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που υπήρχαν στο φάκελο του διαγωνιζόμενου. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή αποφάσισε: 

 Α)  Οι εταιρείες: 

 ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. 

 

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

 Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα της  τεχνικής προσφοράς, το οποίο 

έγινε στις 18/07/2018 και ώρα 10:45π.μ. και ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  Οι παραπάνω 

εταιρείες καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα ( η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό του 

Δήμου Ρόδου προϋπολογισμού 118.000€ - προκήρυξη 2/48698/2016 και η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει συμμετάσχει σε 

διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου προϋπολογισμού 140.000€ προκήρυξη 2/52284/2015) περνάνε 

στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που είναι το άνοιγμα της οικονομικής 

προσφοράς που θα γίνει μετά από σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού  

διαγωνισμού, για την ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

Στη Ρόδο στις 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 10.00 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

1. Βαϊλάκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού  

διαγωνισμού για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» (Κ.Α. -6252.0001, -

6253.0001)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και 

εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 297/2017 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 

1784/2017 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, 

αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/06/2017 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/30969/2017. Είχε προηγηθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών όπου απέβη επιτυχώς για τις διαγωνιζόμενες εταιρείες: 

1. ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

2. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Η επιτροπή, αφού ενημέρωσε τους διαγωνιζόμενους με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/45147/20-07-2018 

πρόσκληση της για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών τόσο συστημικά αλλά και με e-

mail, στις 25/07/2018 και ώρα 10:00π.μ. αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές του διαγωνισμού με 

αριθμό συστήματος 60614 μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και διαπίστωσε τα εξής: 

  

 εταιρεία Οικονομική προσφορά 

ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 61.021,00 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

62.898,00 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών  επειδή οι τιμές τους 

είναι κατώτερες από τις τιμές της μελέτης η οποία δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις 

τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοιες υπηρεσίες.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 

Ρόδου  στην εταιρεία  ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. που θα αποκαλείται παρακάτω 

‘ΑΝΑΔΟΧΟΣ’, ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» βάσει της από 5/12/2014 σύμβασης πρακτορεύσεως, με τιμή 61.021,00€ (η 

τιμή δεν επιβαρύνεται με φπα). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46580/26-7-2017 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιούνται τα Πρακτικά (2) της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Την με αριθ. 292/2017 (Α.Δ.Α.: ΩΦ1ΠΩ1Ρ-1ΟΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

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

 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).  
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 Τις ανάγκες του Δήμου για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

1. Εγκρίνει αυτούσια και τα δύο (2) πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της «ασφάλισης όλων 

των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2018-2019», 

2. Κατακυρώνει προσωρινό αποτέλεσμα για την «ασφάλιση των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου»  στην εταιρεία  ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΑΝΑΔΟΧΟΣ’, ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής 

εταιρείας «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ» βάσει της από 5/12/2014 σύμβασης 

πρακτορεύσεως, με τιμή 61.021,00€ (η τιμή δεν επιβαρύνεται με φπα). 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  396/ 2018 (ΑΔΑ: 6Ξ6ΙΩ1Ρ-1Φ7) 

α) Ανάκληση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 282/2018 & 348/2018 που 

αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ». β) Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

της προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών εντύπων. 

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/46583/26-7-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/46583/26-7-2018, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα :  Ανάκληση των αποφάσεων με αρ. 282/2018 και 348/2018  της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών 

εντύπων. 

Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας 

εκτύπωσης τουριστικών εντύπων 

Α) Παρακαλούμε όπως ανακαλέσετε τις υπ΄ αριθμό 282/2018 και 348/2018  αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Β) Έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια εκτύπωσης 

τουριστικών εντύπων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

Στη Ρόδο στις 16 Μαίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «προμήθειας εκτύπωσης τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου (κωδ. 

10/6615.0001.0001), έτους 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.980,44 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 204/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 1912/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 30/04/2018 με την 
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περίληψη του διαγωνισμού 2/25797/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την ΟΕ. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία 

στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 14/05/2018 κατέθεσαν εγκαίρως προσφορές οι εταιρείες: 

1. ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ 

2. ΡΑΜΟΣ ΑΕ 

3. ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 14/05/2018), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς των συμμετεχόντων. Μετά από ενδελεχή 

έλεγχο των φακέλων των συμμετεχόντων, αποδείχθηκε ότι οι προμηθευτές είχαν όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, υπεύθυνη 

δήλωση). Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει, οι ανωτέρω εταιρείες  να προκριθούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, 

δηλαδή στο άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Η προμήθεια για την οποία συμμετείχαν οι διαγωνιζόμενοι, βάση των δικαιολογητικών, 

αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσαν, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει οι διαγωνιζόμενοι να προκριθούν στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν: 

 Η  εταιρεία ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.811 ευρώ άνευ φπα.  

 Η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.811 ευρώ άνευ φπα. 

 Η εταιρεία ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 11.901 ευρώ άνευ 

φπα. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτές στο σύνολο αυτών τις προσφορές των ανωτέρω εταιρειών  για την προμήθεια 

τουριστικών εντύπων της δε Ρόδου, του Δήμου Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτές είναι στο σύνολό 

τους χαμηλότερες από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να προβεί στη διαδικασία της κλήρωσης, καθόσον  οι 2 εταιρείες (ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, ΡΑΜΟΣ 

ΑΕ), έδωσαν ακριβώς την ίδια προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της διακήρυξης: «Η 

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

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

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

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

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

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

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

3. Να ειδοποιηθούν οι 2 ανωτέρω εταιρείες για τη διαδικασία της κλήρωσης. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ) 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια εκτύπωσης 

τουριστικών εντύπων δε Ρόδου του Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.10/6615.0001.0001)» 

     Στη Ρόδο στις 23 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Αφαντενός Νίκος(πρόεδρος), ΠΕ, υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Μανώλης Κανάκας, μέλος, ΔΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμος Αντωνάτος, μέλος, ΠΕ, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

προχώρησε στη διενέργεια της κλήρωσης, βάση του εγγράφου 2/30198/2018 που απεστάλλει στι 2 

εταιρείες που μειοδότησαν, ήτοι στις ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ, ΡΑΜΟΣ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8 της 

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

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

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

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

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 

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

     Έτσι  λοιπόν, στις 09.00 πμ την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 η επιτροπή του διαγωνισμού προέβη στη 

διαδικασία της κλήρωσης, φτιάχνοντας 2 λαχνούς με τα ονόματα των μειοδοτών. Η Προϊσταμένη του 

Τμήματος Προμηθειών καλέστηκε να τραβήξει τον κλήρο της εταιρείας που θα καταστεί προσωρινός 

μειοδότης.  Η εταιρεία που κατέστη τελικά προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ. 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων στην εταιρεία ΡΑΜΟΣ ΑΕ με αφμ: 

999848380 και έδρα την οδό Αρριανού 3 στο Περιστέρι, τκ 12131, ως κάτωθι:  

 

α/α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

τιμή (άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

1 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ελληνική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

2 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Αγγλική Γλώσσα 
Τεμάχια 50.000 0,02 € 1.150,00 € 

3 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Γαλλική γλώσσα 
Τεμάχια 15.000 0,02 € 345,00 € 

4 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Γερμανική γλώσσα 
Τεμάχια 20.000 0,02 € 460,00 € 

5 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ιταλική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

6 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ρωσική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

7 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Τούρκικη γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 
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8 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ισπανική γλώσσα 
Τεμάχια 15.000 0,02 € 345,00 € 

9 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Τσέχικη γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

10 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Εβραϊκή γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

11 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

12 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας 

Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

13 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

14 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

15 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και 

Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

16 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και 

Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

17 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

18 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

19 

Εκτύπωση εντύπου  «Η ιστορία της 

Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου» 

Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 
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20 

Εκτύπωση εντύπου  «Η ιστορία της 

Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου» 

Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

21 

Εκτύπωση εντύπου «Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης της 

Ρόδου - 

Θρησκευτικές διαδρομές στην 

ύπαιθρο της Ρόδου» Αγγλική 

Γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

22 

Εκτύπωση εντύπου «Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης της 

Ρόδου - Θρησκευτικές διαδρομές 

στην ύπαιθρο της Ρόδου» Ελληνική 

γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

23 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» Αγγλική 

Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

24 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» 

Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 7.000 0,02 € 161,00 € 

25 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» 

Γερμανική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

26 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Αγγλική 

γλώσσα 

Τεμάχια 9.000 0,02 € 207,00 € 

27 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Ελληνική 

γλώσσα 

Τεμάχια 6.000 0,02 € 138,00 € 

28 
Έντυπα Ελληνικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 5.000 0,21 € 1.050,00 € 

29 
Έντυπα Αγγλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 7.500 0,21 € 1.575,00 € 

30 
Έντυπα Γερμανικά  28 Σελίδων 

(μόνο εκτύπωση) 
Τεμάχια 7.500 0,21 € 1.575,00 € 

31 
Έντυπα Γαλλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 3.000 0,21 € 630,00 € 

32 
Έντυπα Ιταλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 2.000 0,21 € 420,00 € 

33 
Έντυπα Σουηδικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 2.000 0,21 € 420,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
11.811,00 € 

  
 

ΦΠΑ 24% 
2.834,64 € 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
14.645,64 € 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46583/26-7-2018 εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου, δια 

της οποίας κοινοποιούνται τα Πρακτικά (2) της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010, 

 Την με αριθ. 204/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΥΟΝΩ1Ρ-Β9Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

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

 Την με αριθ. 282/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΔΦΒΩ1Ρ-ΞΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα Έγκριση πρακτικών επιτροπής δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού μειοδότη, για την «Προμήθεια τουριστικών εντύπων του  Δήμου Ρόδου, έτους 

2018», 

 Την με αριθ. 348/2018 (Α.Δ.Α. :ΩΜΜ3Ω1Ρ-Υ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα Κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού 

έτους 2018 για «προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών εντύπων του Δήμου Ρόδου».   

 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).  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Ανακαλεί τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 282/2018 και 348/2018 

που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εκτύπωσης τουριστικών 
εντύπων. 

2. Εγκρίνει αυτούσια και τα δύο (2) πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου, 

συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018», 

3. Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας 

επανεκτύπωσης τουριστικών εντύπων στην εταιρεία «ΡΑΜΟΣ ΑΕ» με ΑΦΜ: 999848380 και 

έδρα την οδό Αρριανού 3 στο Περιστέρι, τκ 12131, ως κάτωθι:  

α/α Περιγραφή είδους 
Μονάδα 

μέτρησης 
ποσότητα 

τιμή (άνευ 

ΦΠΑ) 

Συνολική αξία 

(άνευ 

ΦΠΑ) 

1 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ελληνική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

2 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Αγγλική Γλώσσα 
Τεμάχια 50.000 0,02 € 1.150,00 € 

3 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Γαλλική γλώσσα 
Τεμάχια 15.000 0,02 € 345,00 € 

4 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Γερμανική γλώσσα 
Τεμάχια 20.000 0,02 € 460,00 € 

5 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ιταλική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

6 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ρωσική γλώσσα 
Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

7 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Τούρκικη γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

8 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Ισπανική γλώσσα 
Τεμάχια 15.000 0,02 € 345,00 € 

9 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Τσέχικη γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 
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10 
Εκτύπωση τουριστικού χάρτη της 

Ρόδου Εβραϊκή γλώσσα 
Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

11 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

12 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και Νότιας 

Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

13 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

14 

Εκτύπωση εντύπου «Φυσική 

ομορφιά, χλωρίδα και πανίδα 

των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

15 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και 

Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

16 

Εκτύπωση εντύπου «Ιστορία και 

Αρχαιολογικοί χώροι των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

17 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

18 

Εκτύπωση εντύπου «Ροδίτικη 

παραδοσιακή διατροφή - 

Παραδοσιακές συνταγές των 

Δημοτικών Ενοτήτων 

Αταβύρου, Καμείρου και 

Νότιας Ρόδου» Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

19 

Εκτύπωση εντύπου  «Η ιστορία της 

Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου» 

Αγγλική Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

20 

Εκτύπωση εντύπου  «Η ιστορία της 

Ρόδου - Τα αξιοθέατα της Ρόδου» 

Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 
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21 

Εκτύπωση εντύπου «Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης της 

Ρόδου - 

Θρησκευτικές διαδρομές στην 

ύπαιθρο της Ρόδου» Αγγλική 

Γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

22 

Εκτύπωση εντύπου «Τα 

θρησκευτικά μνημεία της πόλης της 

Ρόδου - Θρησκευτικές διαδρομές 

στην ύπαιθρο της Ρόδου» Ελληνική 

γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

23 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» Αγγλική 

Γλώσσα 

Τεμάχια 10.000 0,02 € 230,00 € 

24 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» 

Ελληνική γλώσσα 

Τεμάχια 7.000 0,02 € 161,00 € 

25 

Εκτύπωση εντύπου «Ρόδος, η 

καταδυτική εμπειρία» 

Γερμανική γλώσσα 

Τεμάχια 5.000 0,02 € 115,00 € 

26 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Αγγλική 

γλώσσα 

Τεμάχια 9.000 0,02 € 207,00 € 

27 

Εκτύπωση εντύπου «Η θεματική 

Ρόδος» Ελληνική 

γλώσσα 

Τεμάχια 6.000 0,02 € 138,00 € 

28 
Έντυπα Ελληνικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 5.000 0,21 € 1.050,00 € 

29 
Έντυπα Αγγλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 7.500 0,21 € 1.575,00 € 

30 
Έντυπα Γερμανικά  28 Σελίδων 

(μόνο εκτύπωση) 
Τεμάχια 7.500 0,21 € 1.575,00 € 

31 
Έντυπα Γαλλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 3.000 0,21 € 630,00 € 

32 
Έντυπα Ιταλικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 2.000 0,21 € 420,00 € 

33 
Έντυπα Σουηδικά  28 Σελίδων (μόνο 

εκτύπωση) 
Τεμάχια 2.000 0,21 € 420,00 € 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
11.811,00 € 

  ΦΠΑ 24% 2.834,64 € 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
14.645,64 € 
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ΘΕΜΑ 10ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  397/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΒ65Ω1Ρ-ΓΝ1) 

Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης μιας κλήσης του Δήμου Ρόδου κατά του Ηλία 

Καράμπη και τριών κλήσεων του Δήμου Ρόδου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία "ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.", που απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

και αφορούν αγωγές τους. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/46584/26-7-

2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου με αριθμό πρωτ.: 2/46584/26-7-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης μιας κλήσης του Δήμου Ρόδου κατά του 

Ηλία Καράμπη και τριών κλήσεων του Δήμου Ρόδου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία "ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.", που απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

και αφορούν αγωγές τους. 

Α. Ο Ηλίας Καράμπης του Παναγιώτη, υπάλληλος του Δήμου Ρόδου άσκησε εναντίον του Δήμου 

Ρόδου την από 25-3-2017 και με αριθμό κατάθεσης 18/3-4-2017 αγωγή του, που απευθύνεται στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυρίζεται ότι στις 25-5-

2007 έλαβε από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδας, στη θέση του οποίου έχει υπεισέλθει η 

EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., δάνειο  και ότι για την αποπληρωμή του εξουσιοδότησε τον 

πρώην Δήμο Πεταλούδων να του παρακρατεί από το μισθό του το ποσό των 308,15 ευρώ μηνιαίως 

και για 36 μήνες και να το αποδίδει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδας, ότι ο πρώην Δήμος 

Πεταλούδων αν και του παρακράτησε την τελευταία δόση (36
η
) δεν την είχε αποδόσει στην EFG 

EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., με αποτέλεσμα να τον χρεώσει με το ποσό της δόσης και με τους 

τόκους συνολικού ποσού 625,40 ευρώ, του οποίου την καταβολή ζητά. 

Η συζήτηση της αγωγής αυτής έγινε στις 17-4-2018 και επ΄ αυτής εκδόθηκε εσφαλμένα η με αριθμό 

21/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με 

επιμέλεια του Δήμου Ρόδου προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία να χορηγείται σε εμένα η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, αν και είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή.  

Μετά από αυτό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τη με αριθμό 309/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: ΩΑΤ3Ω1Ρ-7ΧΚ) ενέκρινε την παράστασή μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της 

παραπάνω αγωγής και ανέθεσε σε εμένα την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να 

εκπροσωπήσω το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη περαιτέρω συζήτηση αυτής. Στη συνέχεια 

άσκησα για λογαριασμό του Δήμου την από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 49/25-7-2018 

κλήση, που στρέφεται κατά του Ηλία Καράμπη και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία επαναφέρει για συζήτηση την παραπάνω αγωγή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 25-9-

2018. 

Β. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. – ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ε. Ο.Ε.», που 

εδρεύει στη Δ.Κ. Αφάντου του Δήμου Ρόδου άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 9-12-2014 

και με αριθμό κατάθεσης 75/16-12-2014 αγωγή της, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυρίζεται ότι πώλησε στον πρώην Δήμο 

Αφάντου διάφορες ποσότητες ετοίμου σκυροδέματος το έτος 2010, για τις  οποίες εξέδωσε τα 

τιμολόγια που αναφέρονται στην αγωγή, συνολικού ποσού 2.476,12 ευρώ, την καταβολή του οποίου 

ζητά. 

Η συζήτηση της αγωγής αυτής έγινε στις 17-4-2018 και επ΄ αυτής εκδόθηκε εσφαλμένα η με αριθμό 

22/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με 

επιμέλεια του Δήμου Ρόδου προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία να χορηγείται σε εμένα η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, αν και είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή.  

Μετά από αυτό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τη με αριθμό 308/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: Ψ666Ω1Ρ-8ΦΙ) ενέκρινε την παράστασή μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της 

παραπάνω αγωγής και ανέθεσε σε εμένα την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να 

εκπροσωπήσω το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη περαιτέρω συζήτηση αυτής. Στη συνέχεια 
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άσκησα για λογαριασμό του Δήμου την από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 47/25-7-2018 

κλήση, που στρέφεται κατά της παραπάνω εταιρείας και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία επαναφέρει για συζήτηση την παραπάνω αγωγή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 30-10-

2018. 

Γ. Επίσης η ίδια παραπάνω εταιρεία άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 20-12-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 101/24-12-2014 αγωγή της, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, αντίγραφο 

της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυρίζεται ότι πώλησε στον πρώην Δήμο Καλλιθέας και 

στον πρώην Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης και Νεολαίας αυτού ποσότητες ετοίμου σκυροδέματος το 

έτος 2009, για τις  οποίες εξέδωσε τα τιμολόγια που αναφέρονται στην αγωγή, συνολικού ποσού 

4.956,18 ευρώ, την καταβολή του οποίου ζητά. 

Η συζήτηση της αγωγής αυτής έγινε στις 17-4-2018 και επ΄ αυτής εκδόθηκε εσφαλμένα η με αριθμό 

24/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με 

επιμέλεια του Δήμου Ρόδου προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία να χορηγείται σε εμένα η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, αν και είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή.  

Μετά από αυτό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τη με αριθμό 307/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: ΨΓΩΘ1Ρ-Ψ4Θ) ενέκρινε την παράστασή μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της 

παραπάνω αγωγής και ανέθεσε σε εμένα την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να 

εκπροσωπήσω το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη περαιτέρω συζήτηση αυτής. Στη συνέχεια 

άσκησα για λογαριασμό του Δήμου την από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 48/25-7-2018 

κλήση, που στρέφεται κατά της παραπάνω εταιρείας και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία επαναφέρει για συζήτηση την παραπάνω αγωγή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 16-10-

2018. 

Δ. Τέλος η ίδια παραπάνω εταιρεία άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 29-12-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 104/29-12-2014 αγωγή της, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, αντίγραφο 

της οποίας σας επισυνάπτω, με την οποία ισχυρίζεται ότι πώλησε στον πρώην Δήμο Καλλιθέας 

διάφορες ποσότητες ετοίμου σκυροδέματος το έτος 2009, για τις  οποίες εξέδωσε τα τιμολόγια που 

αναφέρονται στην αγωγή, συνολικού ποσού 257,64 ευρώ, την καταβολή του οποίου ζητά. 

Η συζήτηση της αγωγής αυτής έγινε στις 17-4-2018 και επ΄ αυτής εκδόθηκε εσφαλμένα η με αριθμό 

23/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με 

επιμέλεια του Δήμου Ρόδου προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία να χορηγείται σε εμένα η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, αν και είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή.  

Μετά από αυτό η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τη με αριθμό 311/2018 απόφασή της 

(ΑΔΑ: 6ΣΦΣΩ1Ρ-4Ρ9) ενέκρινε την παράστασή μου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη συζήτηση της 

παραπάνω αγωγής και ανέθεσε σε εμένα την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να 

εκπροσωπήσω το Δήμο στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για τη περαιτέρω συζήτηση αυτής. Στη συνέχεια 

άσκησα για λογαριασμό του Δήμου την από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 46/25-7-2018 

κλήση, που στρέφεται κατά της παραπάνω εταιρείας και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία επαναφέρει για συζήτηση την παραπάνω αγωγή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 20-11-

2018. 

Ε. Μετά τα παραπάνω πρέπει να με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής να ανατεθεί σε δικαστικό 

επιμελητή η επίδοση των παραπάνω κλήσεων για το παραδεκτό της συζήτησης αυτών, εισηγούμαι δε 

να ανατεθεί η επίδοση στο δικαστικό επιμελητής το Εφετείο Δωδ/σου Κων/νο Πούλιο.      

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46584/26-7-2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου κ. Κωνσταντίνο Πούλιου την επίδοση: α) στον 

Ηλία Καράμπη της από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 49/25-7-2018 κλήσης του Δήμου Ρόδου 

εναντίον του που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορά την παραπάνω αγωγή του και β)  

στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΙΑΚΟΣ Γ. - ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο.Ε.» των από 23-7-

2018 και με αριθμό κατάθεσης 47/25-7-2018, από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 48/25-7-2018 

και από 23-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 46/25-7-2018 κλήσεων του Δήμου Ρόδου εναντίον της, 

που απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις παραπάνω αγωγές τους. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  398/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΤΧΒΩ1Ρ-Χ7Ι) 

Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή δέκα οκτώ πρόσθετων λόγων ανακοπής που θα 

ασκήσει ο Δήμος Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις διαταγές 

πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ. 2/46585/26-7-

2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου 

Ρόδου με αριθμό πρωτ.: 2/46585/26-7-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή δέκα οκτώ πρόσθετων λόγων ανακοπής που θα 

ασκήσει ο Δήμος Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο 

«ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις διαταγές 

πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» που εδρεύει στη Δ.Κ. Ρόδου 

του Δήμου Ρόδου, οδός Υψηλάντου αρ. 11 (ΑΦΜ 094044703 Δ.Ο.Υ. Ρόδου), άσκησε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου αιτήσεις, που απευθύνονταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με τις οποίες ζητούσε την έκδοση 

διαταγών πληρωμής με βάση τιμολόγια και δελτία αποστολής που είχε εκδόσει στον πρώην Δήμο 

Καλλιθέας. Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου, ο δε Δήμος Ρόδου κατά της παραπάνω εταιρείας, των διαταγών 

πληρωμής και των επιταγών προς εκτέλεση, που γράφτηκαν παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου 

απογράφου αυτών, άσκησε ανακοπές, η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί να γίνει μέσα στον 

Οκτώβριο 2018. Συγκεκριμένα: 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1747/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 241/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1748/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 240/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1749/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 239/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1750/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 23-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 244/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1751/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 11/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 
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Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1752/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 13/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1753/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 7-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 14/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1754/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 16/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1755/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 8/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1756/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 12/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1757/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 242/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1758/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 238/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1759/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 243/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1760/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 10/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1761/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 7-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 7/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1762/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 9/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1763/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 15/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Επίσης μετά από αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ», η οποία 

ήδη απορροφήθηκε από την παραπάνω εταιρεία ΕΛΑΨ ΑΕ, εκδόθηκε η με αριθμό 1745/2013 διαταγή 

πληρωμής της παραπάνω Ειρηνοδίκης Ρόδου, εναντίον δε της εταιρείας αυτής, της διαταγής 

πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό 

κατάθεσης 1237/31-12-2013 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας, των διαταγών πληρωμής και των επιταγών προς εκτέλεση ο Δήμος 

Ρόδου πρέπει να ασκήσει πρόσθετους λόγους ανακοπής για να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα 

γίνουν δεκτές οι παραπάνω ανακοπές και θα ακυρωθούν οι διαταγές πληρωμής, οι πρόσθετοι δε λόγοι 

ανακοπής πρέπει επιδοθούν στην παραπάνω εταιρεία, γιαυτό θα πρέπει με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής να ανατεθεί σε δικαστικό επιμελητή η επίδοση αυτών, εισηγούμαι δε να ανατεθεί η 

επίδοση στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Συμεών Καρακόπουλο.      

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/46585/26-7-2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή Εφετείου Δωδ/σου κ. Συμεών Καρακόπουλο την επίδοση στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» δέκα οκτώ πρόσθετων λόγων 

ανακοπής που θα ασκήσει εναντίον της ο Δήμος Ρόδου, που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου 

και αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  399/ 2018 (ΑΔΑ:) 

 

 
 

ΘΕΜΑ 13ο                                                                Aπόφ. Αρ.  400/ 2018 (ΑΔΑ:) 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο                                                                  Aπόφ. Αρ.  401/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΒΠΛΩ1Ρ-ΒΓΦ) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. 

ΛΑΧΑΝΙΑΣ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/44766/18-7-2018) 

O  Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/44766/18-07-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ», ως 

εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου: 

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» με προϋπολογισμό 91.934,97 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-

7333.0007  και πίστωση  # 91.934,97 # ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44766/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 
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 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ.597/2018 (ΑΔΑ: ΩΞΒΟΩ1Ρ-ΘΙΜ) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 91.934,97 

ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

iΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Διακηρύσσει 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας  74.141,10 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364637 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Παυλούς Νικόλαος  

1.1 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.3 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.4  Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντεςii ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣiii, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

mailto:texnikes@rhodes.gr
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η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................iv 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr............v  

vi 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................vii  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………viii 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς,  

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ix. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας διακήρυξης.x 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
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α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 

στο άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . xi 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ Πρόσκληση 

για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών xii τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησηςxiii. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, xiv 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) xv  

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχοxvi. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        
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Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά τουxvii.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψηςxviii. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας,  εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 

365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγήςxix. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουxx. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 

του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  

ως κατωτέρω.   

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

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

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφοxxi. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,        

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,xxii 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )xxiii 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση xxiv » 

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξειςxxv, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 

μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ (Έσοδα από εκποίηση )  Κ.Α.30-7333-

0007xxvi 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσειςxxvii που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχήxxviii μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχήxxix, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1.152/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/1.137 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).xxx  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

11.1 Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» 

  

11.2  Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

11.3  Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεxxxi  74.141,10 Ευρώ και   

Δαπάνη Εργασιών 54.593,00 € 

11.4  Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.826,74 € 

Απρόβλεπταxxxii (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 9.662,96€ 

, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. xxxiii 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 58,40 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του 

ν. 4412/2016. 



205  

 

       Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην  Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ της Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στις  κατηγορίες Οδοποιίας  και Οικοδομικών κατά τα οριζόμενα    στο άρθρο 

100 του      Ν.3669/2008        

 Η  παρούσα εργολαβία  αφορά στην  ανάπλαση του οικισμού της Λαχανιάς με πλακόστρωση των 

εσωτερικών οδών, με ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου τσιμεντένιου και σε κακή κατάσταση 

δρόμου, από οικία Γαλανόπουλου εως την πλατεία-Εκκλησία (στον οποίο δρόμο καταλήγουν οι προς 

πλακόστρωση οδοί) και τέλος η συντήρηση με ασφαλτόστρωση και κατασκευή τριγωνικής τάφρου 

ομβρίων από οικία Λεωνίδα εώς οικία Ολλανδών 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του 

έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, 

αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 

αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται 

υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία 

μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών 

ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασηςxxxiv.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του 

ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. xxxv  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.xxxvi 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

 

 



206  

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.482,82 ευρώ. xxxvii 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον οποίο 

απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος 

της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς 

τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις 

περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 xxxviii. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)xxxix 

16.1 ΔΕΝxl  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο xli 

ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της 

αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

χωρίς ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του 

αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.xlii 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από έναν 

ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τουςxliv.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνxlv ορίζεται η ……………, 

ημέρα ........................ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα  ..................... και ώρα ............xlvi 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 

“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο 

ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 

δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 

των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6  μηνώνxlvii, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης xlviii και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ………………………….……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης…….…………..……………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr),  σύμφωνα 

με το άρθρο 2 της παρούσας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποxlix, σύμφωνα με το άρθρο 

66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 

δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 

κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών l που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Οικοδομικώνliκαι που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.lii, 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 

τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητηliii καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίουliv. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύlv. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:lvi 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
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διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβασηlvii  » 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης 

με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.lviii 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4lix  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) lx 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσαςlxi. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαlxii  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταlxiii  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισηςlxiv 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοιlxv  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογήςlxvi 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν lxvii. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασηςlxviii. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα 

στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 .Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4lxix  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσαςlxx: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
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προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)lxxi σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για τον 

οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε 

εξέλιξηlxxii. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωσηlxxiii περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέαlxxiv. Η ασφαλιστική 

ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 

εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22lxxv: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδωνlxxvi.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  
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(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxvii, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμούlxxviii.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22lxxix, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016.  

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠlxxx στην: 

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει  

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016. lxxxi 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 
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 Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα όλων 

των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή 

υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για 

τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που 

περιέχει  

είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016 lxxxii ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

του άρθρου 22.Εlxxxiii 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν «Ενημερότητα 

Πτυχίου» εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών lxxxiv: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να 

υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται 

από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.lxxxv 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό 

την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από την 

Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 22. 

Α.4. (θ).lxxxvi 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. (στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του 

πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά.  
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23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  σχετικού 

συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

περιέχειlxxxvii τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.lxxxviii 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 597/2018 

(ΑΔΑ:ΩΞΒΟΩ1Ρ-ΘΙΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο Ανάδοχος 

του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συμβούλου, που 

πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 
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ΘΕΜΑ 15ο                                                                  Aπόφ. Αρ.  402/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΒΛΧΩ1Ρ-Χ7Τ) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/44781/18-7-2018) 

O  Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/44781/18-07-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προϋπολογισμό 

300.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2018 στον Κ.Α.: 30-7333.0015  και πίστωση  #300.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44781/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ.593/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΙ3Ω1Ρ-2ΕΝ) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 

προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω:  
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   
lxxxix

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας  241.935,48 ευρώ 

(πλέον  Φ.Π.Α.  24%), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364629 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Πέρος Λ. Γεώργιος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
xc

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
xci

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
xcii

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr ..........
xciii  

xciv
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
xcv 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
xcvi

 

 

mailto:texnikes@rhodes.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς  και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
xcvii

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
xcviii

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 



223  

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . xcix 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
c
 τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
ci
. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cii

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
ciii

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
civ

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
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αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
cv

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
cvi

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cvii.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cviii

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.   

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
cix

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
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6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
cx

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cxi

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 
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7.2  «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση cxii » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cxiii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ Κ.Α.30-7333-0015
cxiv

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cxv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
cxvi

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
cxvii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1.151/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/1.136 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
cxviii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cxix

  241.935,48 Ευρώ και 

αναλύεται σε:  

Δαπάνη Εργασιών 178.142,00 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.065,56 € 

Απρόβλεπτα
cxx

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

31.531,13€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
cxxi

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 196,79€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

Ν.3669/2008      

  Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνει συντήρηση υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών 

στους οικισμούς Αρχαγγέλου, Μαλώνας και Μασάρων. Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται 

παρουσιάζουν σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα με κατά τόπους λακκούβες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου  

1. Δρόμος από οικία Λεβέντη Μ. προς οικία Ζωίτη (νέος τάπητας) 

2. Δρόμος από οικία Μιχ. Οίκουτα εως Εμμανουήλ Χατζηνικόλα (νέος τάπητας) 

3. Δρόμος από οικία Παναγιωτά Τσαμπίκου έως οικία Καζάκου Γεωργίου  (νέος τάπητας) 

4. Δρόμος από οικία Κων. Λεβέντη έως Φουτούλη Αντώνη (κήποι) (νέος τάπητας) 

5. Δρόμος έξω από οικία Τσαμπίκου Πέτα (Περιοχή Βλετρούδια) (νέος τάπητας) 

6. Από οικία Νικόλαου Καραολάνη (Κόλλια) έως Κωνσταντίνου Αχιολά, από Οίκουτα 

Εμμανουήλ έως Ξενοδοχείο Tsampika Sun και από οικία Καρακατσάνη έως Λεβέντη Αντώνη 

(περιοχή Σεραφί). (σποραδικές αποκαταστάσεις) 

7. Δρόμος από Οικία Ρούφα Γεωργίου ως οικία Ταραλά Εμμανουήλ (Κάτω από το κάστρο) 

(νέος τάπητας)  

8.  Δρόμος στην  Οικία Γεωργίου Πομπού (νέος τάπητας) 

9. Δρόμος από οικία Αργυρού Φιλιώς μέχρι οικία Νικολάου Μαυριού ( Σεραφί) (νέος τάπητας) 

10. Δρόμος από παιδική χαρά μέχρι Άγιο Στέφανο  (νέος τάπητας) 

Τοπική Κοινότητα Μαλώνας (επεμβάσεις με ταπητήδια) 

1. Δρόμος από Γέφυρα εως Εκκλησία 

2. Δρόμος από Πλατεία εως εστιατόριο 

Τοπική Κοινότητα Μασάρων  

1. Δρόμος περιμετρικά από Εκκλησία (νέος τάπητας αφού προηγηθεί απόξεση) 
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2. Δρόμος παράλληλος με τον Κεντρικό (νέος τάπητας αφού προηγηθεί απόξεση) 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη.  

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cxxii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cxxiii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cxxiv

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 

ευρώ. 
cxxv
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 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 

εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού 

της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cxxvi

. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cxxvii

 

16.1 ΔΕΝ
cxxviii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
cxxix

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
cxxx

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του  οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cxxxii

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cxxxiii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ...................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα ........................ και ώρα ............
cxxxiv

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μήνες
cxxxv

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cxxxvi

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης …………………………...……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης…………………………..….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcxxxvii, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cxxxviii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας  
cxxxix

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cxl,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cxli

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cxlii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
cxliii

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cxliv

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
cxlv  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
cxlvi

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
cxlvii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 cxlviii

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
cxlix

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cl
  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cli

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 
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τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
clii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
cliii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cliv

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
clv

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
clvi

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 
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και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
clvii

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
clviii

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
clix 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
clx

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
clxi

 περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 
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 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
clxii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
clxiii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
clxiv

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxv

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
clxvi

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
clxvii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
clxviii

 στην: 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
clxix

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
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μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 clxx

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
clxxi

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
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ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
clxxii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
clxxiii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
clxxiv

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
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προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
clxxv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
clxxvi

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 593/2018 

(ΑΔΑ:ΩΙΙ3Ω1Ρ-2ΕΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
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26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο                                                             Aπόφ. Αρ.  403/ 2018 (ΑΔΑ: Ω2Π5Ω1Ρ-ΧΤΝ)                                                            

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/44795/18-7-2018) 

 
O  Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/44795/18-07-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», ως εξής: 

 

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 

154.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 

2018 στον Κ.Α.: 30-7333.0005  και πίστωση  # 154.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44795/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ.596/2018 (ΑΔΑ: ΩΗΖ0Ω1Ρ-ΙΒΖ) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», 

προϋπολογισμού 154.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω:  

 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ )  
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Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο  
 

clxxvii
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  124.193,55 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364637 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Παυλούς Νικόλαος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
clxxviii

 ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
clxxix

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
clxxx

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.rhodes.gr............
clxxxi  clxxxii

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
clxxxiii 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
clxxxiv

 

 

mailto:texnikes@rhodes.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
clxxxv

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
clxxxvi

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
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σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . clxxxvii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
clxxxviii

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
clxxxix

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cxc

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
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επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) 
cxci

  

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cxcii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
cxciii

.  

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
cxciv

. 
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Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cxcv.

 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cxcvi

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.   

1.         Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
cxcvii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
cxcviii

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cxcix

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση cc » 

7.2      Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.3       Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cci

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά.  

7.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ (Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας)  

Κ.Α.30-7333-0005
ccii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cciii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
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Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
cciv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ccv

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1.153/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. Α/1.138 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
ccvi

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
ccvii

  124.193,55 Ευρώ και  

αναλύεται σε:  

Δαπάνη Εργασιών 91.454,40 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.461,79 € 

Απρόβλεπτα
ccviii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

16.187,43€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
ccix

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 89,93 € σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο Πλημμύρι , στην Κατταβιά , και στο Γεννάδι της  Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οδοποϊίας κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008      

Η  παρούσα εργολαβία  αφορά την  εκτέλεση των εργασιών για την συντήρηση της υφιστάμενης 

ασφαλτοστρωμένης οδού που οδηγεί στο Πλημμύρι, την ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου από το 

κτήριο της Αστυνομίας προς Χάλαβρο στην Κατταβιά και τέλος την ασφαλτόστρωση με κατασκευή 

τριγωνικής τάφρου ομβρίων στον δρόμο από τον ρύακα εως Κουντουράκη στο Γεννάδι  

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
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 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ccx

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
ccxi

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccxii

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  2.483,87 

ευρώ. 
ccxiii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  
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 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο  δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
ccxiv

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ccxv

 

16.1 ΔΕΝ
ccxvi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
ccxvii

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
ccxviii
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
ccxx

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ccxxi

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ....................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα ..................... και ώρα ............
ccxxii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6  μηνών
ccxxiii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
ccxxiv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ……………………….………και ΑΔΑΜ Διακήρυξης………………….……………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποccxxv, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

http://www.promitheus.gov.gr/
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για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 ccxxvi

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποϊίας    
ccxxvii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
ccxxviii,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
ccxxix

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
ccxxx

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
ccxxxi

. 
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22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:ccxxxii

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
ccxxxiii  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
ccxxxiv

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
ccxxxv  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
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αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 ccxxxvi

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
ccxxxvii

. Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ccxxxviii

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ccxxxix

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ccxl

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
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επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
ccxli

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
ccxlii

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
ccxliii

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
ccxliv

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
ccxlv

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
ccxlvi

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
ccxlvii 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
ccxlviii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
ccxlix

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
ccl

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
ccli

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
cclii

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
ccliii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
ccliv

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cclv

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
cclvi

 στην: 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
cclvii

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.    

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 cclviii

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
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4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν  ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα  που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cclix

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
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καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
cclx

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cclxi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
cclxii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
cclxiii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 
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25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
cclxiv

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

596/2018(ΑΔΑ:ΩΗΖ0Ω1Ρ-ΙΒΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  404/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΛΛ5Ω1Ρ-Υ87) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45215/20-7-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/45215/20-76-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου. 

 Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 
με προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7323.0002  και πίστωση  # 350.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/45215/20-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 
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 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 590/2018 (ΑΔΑ: 7ΣΛΛΩ1Ρ-ΕΕ7) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., 

ως κατωτέρω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 
cclxv

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ  

 

Εκτιμώμενης αξίας  282.258,06 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241362141 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Μεταξωτός Νικόλαος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
cclxvi

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
cclxvii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
cclxviii

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
cclxix  cclxx
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
cclxxi 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
cclxxii

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
cclxxiii

. 
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
cclxxiv

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 
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και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . cclxxv 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
cclxxvi

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
cclxxvii

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
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διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cclxxviii

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
cclxxix

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

 Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cclxxx

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 
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σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
cclxxxi

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
cclxxxii

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 

365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cclxxxiii.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cclxxxiv

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.   Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

            Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
cclxxxv

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 
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άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cclxxxvi

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cclxxxvii

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
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- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2 «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση cclxxxviii » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cclxxxix

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ:200.000,00€ και Ι.Π.:150.000,00€. με Κ.Α. 30-

7323.0002 
ccxc

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
ccxci

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
ccxcii

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ccxciii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1.154/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. Α/1.139        

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
ccxciv

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

   

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
ccxcv

  282.258,06 Ευρώ και  

αναλύεται σε:  

Δαπάνη Εργασιών 207.865,90 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 37.415,86 € 

Απρόβλεπτα
ccxcvi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

36.792,26€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
ccxcvii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 184,04 € σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στη  Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ  

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ         

Ήρωος Στεφανή τ.μ. 350,00 7,00 2.450,00 

Από ΨΑΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ προς BLUE BAY τ.μ. 380,21 6,00 2.281,26 

Δρόμος προς Δημαρχείο τ.μ. 250,00 7,50 1.875,00 

Ιαλυσού τ.μ. 525,00 6,00 3.150,00 

Διαγόρα με Ακροπόλεως τ.μ. 200,00 6,50 1.300,00 

Αγ. Αικατερίνης τ.μ. 250,00 7,00 1.750,00 

Ακροπόλεως έως Καλλικράτους τ.μ. 230,00 6,00 1.380,00 

Ιαλυσού εως Πλ. Κουφού 
τ.μ. 330,00 7,00 2.310,00 

τ.μ. 170,00 4,00 680,00 

Ηρ. Πολυτεχνείου (δημαρχείο) τ.μ. 110,00 6,00 660,00 

ΟΔΟΣ ΠΥΡΑΣέως ΗΦΑΙΣΤΟΥ (200ισ..+120 κομπλέ) τ.μ. 320,00 7,00 2.240,00 

 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008      
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Η  παρούσα εργολαβία  αφορά στις  « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ » προκειμένου  στη Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ, οδοί στο 

σύνολο τους να καταστούν λειτουργικοί και ασφαλείς για το κοινό.   

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα  (180) ημέρες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ccxcviii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
ccxcix

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccc

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.645,16 ευρώ. 
ccci

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν). 

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cccii

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
ccciii

 

 

16.1 ΔΕΝ
ccciv

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
cccv

 

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  
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Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
cccvi

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cccviii

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cccix

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ......................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα  ....................... και ώρα ............
cccx

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
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αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9  μηνών
cccxi

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cccxii

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης …………………………….……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης…………..…………………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcccxiii, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cccxiv

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   
cccxv

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cccxvi,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cccxvii

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cccxviii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
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Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
cccxix

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cccxx

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
cccxxi  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
cccxxii
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22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
cccxxiii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 cccxxiv

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
cccxxv

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cccxxvi

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cccxxvii

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cccxxviii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
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ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
cccxxix

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cccxxx

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
cccxxxi

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
cccxxxii

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
cccxxxiii

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
cccxxxiv

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
cccxxxv 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
cccxxxvi

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cccxxxvii

 περί του ότι 

δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
cccxxxviii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
cccxxxix

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
cccxl

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cccxli

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
cccxlii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cccxliii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
cccxliv

 στην: 

 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
cccxlv

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
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(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 cccxlvi

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cccxlvii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 
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επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
cccxlviii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cccxlix

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
cccl

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
cccli

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
ccclii

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 590/2018 

(ΑΔΑ:7ΣΛΛΩ1Ρ-ΕΕ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
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ΘΕΜΑ 18ο                                                                    Aπόφ. Αρ.  405/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΟ82Ω1Ρ-Ρ43) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45213/20-7-2018) 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/45213/20-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

   Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7333.0008  και πίστωση  # 

150.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/45213/20-7-

2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»   ως εξής: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 
cccliii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  120.967,74 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της 

παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 

ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364633 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορί

ες:  

: Σίντου Μαρία 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
cccliv

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
ccclv

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος  τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
ccclvi

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
ccclvii  ccclviii

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……………………..
ccclix 

 η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 

..…/……/…….…
ccclx

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

http://www.promitheus.gov.gr/
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την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ccclxi

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
ccclxii

 

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 
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προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . ccclxiii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών
ccclxiv

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
ccclxv

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
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ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
ccclxvi

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) 
ccclxvii

,  

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
ccclxviii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
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συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
ccclxix

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
ccclxx

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
ccclxxi.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
ccclxxii

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και    

     τα  παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
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αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
ccclxxiii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- 
ccclxxiv

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
ccclxxv

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
ccclxxvi

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους 

εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2      «Δεν αφορά την παρούσα σύμβασηccclxxvii » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
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7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
ccclxxviii

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 
 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30-7333.0008 
ccclxxix

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
ccclxxx

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
ccclxxxi

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ccclxxxii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  943/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.Α/932 καταχώρηση 

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα 

του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
ccclxxxiii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ » 

  

11.1.        Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
ccclxxxiv

  120.967,74 Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 88.994,20 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)16.018,96 Ευρώ 

Απρόβλεπτα
ccclxxxv

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.751,97 Ευρώ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
ccclxxxvi

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 202,61 Ευρώ σύμφωνα με 

το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις οδούς Γαλλίας, Αμερικής και Γρηγορίου Λαμπράκη 

στην Δ.Κ Ροδίων. 

11.3.            Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το αντικείμενο της μελέτης αφορά εργασίες για την ανακατασκευή παλαιών και 

φθαρμένων οδοστρωμάτων από κυβόλιθους, που σήμερα παρουσιάζουν  καθιζήσεις ή 

αποσαθρώσεις στην επιφάνειά τους. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν επί των οδοστρωμάτων 

των οδών Γαλλίας, Αμερικής και Γρηγορίου Λαμπράκη του Δήμου Ρόδου. 

Οι εργασίες διακρίνονται σε : 

α) Εργασίες καθαιρέσεων που περιλαμβάνουν γενικές εκσκαφές, εκρίζωση δέντρων και 

καθαίρεση κυβόλιθων . 

β)Εργασίες Τεχνικών Έργων που περιλαμβάνει κατασκευή βάσης οδοστρώματος, 

οπλισμός Β500C, στρώση σκυροδέματος με  c16/20, επιστρώσεις με κυβόλιθους και 

προσαρμογή στάθμης φρεατίων.  

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 
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αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
ccclxxxvii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
ccclxxxviii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ccclxxxix

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,35 

ευρώ. 
cccxc

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν,  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
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 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες  μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cccxci

. 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cccxcii

 

 

16.1 ΔΕΝ
cccxciii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
cccxciv

 

 

16.2          ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 
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του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
cccxcv

 

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cccxcvii

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cccxcviii

 ορίζεται η 

…………….……, ημέρα ................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα........... και ώρα ............
cccxcix

 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
cd

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cdi

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ……………………………………και ΑΔΑΜ 

Διακήρυξης………………………………….……….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr), 

(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcdii, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cdiii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών 
cdiv

και που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cdv,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  
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22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cdvi

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cdvii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
cdviii

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cdix

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
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(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 cdx    

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
cdxi

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
cdxii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 cdxiii

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
cdxiv

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cdxv

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 
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άρθρο 23.4 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cdxvi

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23.4 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cdxvii

 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
cdxviii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cdxix

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
cdxx

. 

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



317  

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
cdxxi

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
cdxxii

  του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
cdxxiii

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 
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(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
cdxxiv 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
cdxxv

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cdxxvi

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
cdxxvii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
cdxxviii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
cdxxix

.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cdxxx

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
cdxxxi

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cdxxxii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
cdxxxiii

 στην : 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και 

 Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών Εργασιών 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
cdxxxiv
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 cdxxxv

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 
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δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cdxxxvi

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού 

(εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) 

για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες 

πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
cdxxxvii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cdxxxviii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
cdxxxix

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό  

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
cdxl

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
cdxli

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

594/2018(ΑΔΑ:ΩΜ4ΒΩ1Ρ-ΠΦΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

 
ΘΕΜΑ 19ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  406/ 2018 (ΑΔΑ: Ω841Ω1Ρ-ΑΧ1) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45212/20-7-2018) 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/45212/20-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-

7323.0003  και πίστωση  # 400.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/45212/20-7-

2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ»   ως εξής: 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ
 cdxlii

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ  ΠΟΛΕΩΣ  ΡΟΔΟΥ 

 Εκτιμώμενης αξίας  322.580,65 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 

ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364636 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορί

ες:  

: Ζαγοριανός Κωνσταντίνος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
cdxliii

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
cdxliv

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
cdxlv

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
cdxlvi  cdxlvii

 

mailto:texnikes@rhodes.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
cdxlviii 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
cdxlix

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και 

υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-

10-2017 Κ.Υ.Α.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
cdl

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
cdli

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

4.1  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  
 

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

 

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 
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άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

 

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . cdlii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
cdliii

 τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
cdliv

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 



330  

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cdlv

 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
cdlvi

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

 Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 
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κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cdlvii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
cdlviii

.  

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
cdlix

. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cdlx.

 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cdlxi

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.   

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και    

            τα παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

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

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
cdlxii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cdlxiii

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  

ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cdlxiv

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2  «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση cdlxv » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cdlxvi

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Κ.Α. 30-7323.0003
cdlxvii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
cdlxviii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από  φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
cdlxix

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
cdlxx

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 772/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/761 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
cdlxxi 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
cdlxxii

  322.580,65 Ευρώ και   

Δαπάνη Εργασιών 237.695,38  € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.785,17  € 

Απρόβλεπτα
cdlxxiii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

42.072,08  € , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
cdlxxiv

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 28,02 € σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.   Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

               Οι εργασίες θα εκτελεστούν στη Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  

11.3.      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

Ν.3669/2008      

   

Η  παρούσα εργολαβία  αφορά στις  « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΩΣ 

ΡΟΔΟΥ» προκειμένου , οι οδοί στο σύνολο τους να καταστούν λειτουργικοί και ασφαλείς 

για το κοινό.   

 

 Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 
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τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  διακόσιες δέκα  (210) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
cdlxxv

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
cdlxxvi

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
cdlxxvii

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61 ευρώ. 
cdlxxviii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
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 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της  εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
cdlxxix

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
cdlxxx

 

 

16.1 ΔΕΝ
cdlxxxi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
cdlxxxii

 

 

16.2       ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
cdlxxxiii
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
cdlxxxv

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
cdlxxxvi

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ...................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα ....................... και ώρα ............
cdlxxxvii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9  μηνών
cdlxxxviii

, από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
cdlxxxix

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης …………………………….……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης…………..…………………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποcdxc, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

http://www.promitheus.gov.gr/


339  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 cdxci

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ   
cdxcii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
cdxciii,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
cdxciv

 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 



340  

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
cdxcv

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
cdxcvi

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:cdxcvii

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
cdxcviii  

»
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22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
cdxcix

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
d  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 

από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 di

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
dii

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
diii

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
div

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 



343  

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dv

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
dvi

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
dvii

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
dviii

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
dix

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
dx

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
dxi

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dxii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
dxiii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dxiv

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
dxv

. Η 
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ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
dxvi

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
dxvii

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dxviii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
dxix

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dxx

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 
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23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
dxxi

 στην: 

 1
η
  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
dxxii

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

    με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

    με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο 

κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 

συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα 

πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
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μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:   

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 dxxiii

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά  τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
dxxiv

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 
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4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του  Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
dxxv

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
dxxvi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
dxxvii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 
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προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
dxxviii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
dxxix

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 591/2018 

(ΑΔΑ:73Π3Ω1Ρ-Φ94) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 
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26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

ΘΕΜΑ 20ο                                                               Aπόφ. Αρ.  407/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΡΦ0Ω1Ρ-Ξ5Θ) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. 

ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν.ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45187/20-7-2018) 

 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/45187/20-7-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΚΑΙ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργου. 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7333.0014  και πίστωση  # 300.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/45187/20-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 598/2018 (ΑΔΑ:6ΜΥΟΩ1Ρ-ΒΔΘ) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως 

κατωτέρω: 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 

dxxx
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ 

Εκτιμώμενης αξίας  241.935,48 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364637 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Παυλούς Νικόλαος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
dxxxi

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
dxxxii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
dxxxiii

 

mailto:texnikes@rhodes.gr
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
dxxxiv  dxxxv

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
dxxxvi 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
dxxxvii

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
dxxxviii

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
dxxxix

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
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β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . dxl 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
dxli

 τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
dxlii

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
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προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
dxliii

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
dxliv

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
dxlv

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
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λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
dxlvi

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
dxlvii

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας,  εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
dxlviii.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
dxlix

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.   

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε  αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6.   Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

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

τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η 

ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  
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6.2.  Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

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

γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
dl
. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
dli

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
dlii

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2 «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση dliii » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
dliv

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να 

περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ  Κ.Α.30-7333-0014
dlv

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
dlvi

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
dlvii

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
dlviii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1.150/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/1.135 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
dlix
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΡΟΔΟΥ» 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
dlx

  241.935,48 Ευρώ και  αναλύεται 

σε:  

Δαπάνη Εργασιών 178.259,45 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 32.086,70 € 

Απρόβλεπτα
dlxi

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

31.551,92€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
dlxii

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 37,41 € σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ & Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ. 

11.3.   Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

Ν.3669/2008      

  Η  παρούσα εργολαβία  αφορά στην  εκτέλεση των εργασιών για την συντήρηση ή 

ασφαλτόστρωση υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων ,τσιμεντοστρωμένων και χωμάτινων οδών στους 

οικισμούς της Δ.Ε. Λίνδου (Λίνδος,Πυλώνας,Λάρδος,Κάλαθος και Λάερμα) και Δ.Ε. Νότιας Ρόδου 

(Απολακκιά, Ασκληπειό,Βάτι,Ίστριος,Προφύλια,Αρνίθα,Μεσαναγρός) και στις οδούς όπως αυτές 

αναφέρονται στην συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Οι δρόμοι αυτοί παρουσιάζουν σημαντικές φθορές 

στο οδόστρωμα με κατά τόπους λακκούβες εντός των οικισμών ή είναι χωμάτινοι και θα 

αποκατασταθούν με.  ασφαλτοστρωσεις και τσιμεντόστρωσεις  όπου αυτό απαιτείται. 

 Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 

έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης 

χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν 

ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για 

τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού 

Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
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Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε Οομάδες 

εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 

αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 

έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία 

μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών 

ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
dlxiii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
dlxiv

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
dlxv

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 ευρώ. 
dlxvi

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
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 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
dlxvii

. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
dlxviii

 

16.1 ΔΕΝ
dlxix

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
dlxx

 

16.2      ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
dlxxi
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Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
dlxxiii

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
dlxxiv

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ...................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα ..................... και ώρα ............
dlxxv

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9  μηνών
dlxxvi

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
dlxxvii

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης …………………………..……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης………………………………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποdlxxviii, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 dlxxix

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας    
dlxxx

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
dlxxxi,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
dlxxxii

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
dlxxxiii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  
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Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
dlxxxiv

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:dlxxxv

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
dlxxxvi  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
dlxxxvii

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
dlxxxviii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
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οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 dlxxxix

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
dxc

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
dxci

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
dxcii

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dxciii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
dxciv

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
dxcv

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
dxcvi

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
dxcvii

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
dxcviii

  του άρθρου 22 Α.  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
dxcix

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dc 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
dci

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dcii

 περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
dciii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
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(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
dciv

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
dcv

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcvi

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
dcvii

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcviii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
dcix

 στην: 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
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Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
dcx

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο 

κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το 

συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα 

πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο  Μ.Ε.ΕΠ.  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 dcxi

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 
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Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
dcxii

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
dcxiii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
dcxiv

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
dcxv

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
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24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
dcxvi

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
dcxvii

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 

598/2018(ΑΔΑ:6ΜΥΟΩ1Ρ-ΒΔΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

ΘΕΜΑ 21ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  408/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΩΝΞΩ1Ρ-31Κ) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/45189/20-7-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/45189/20-7-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «», ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης έργου. 
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Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με 

προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7333.0011  και πίστωση  # 400.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/45189/20-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 595/2018 (ΑΔΑ: Ω77ΠΩ1Ρ-Λ12) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ.  

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 
dcxviii

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 

 

ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας  322.580,64 ευρώ 

( πλέον  Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364629 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr  

Πληροφορίες:  : Πέρος Λ. Γεώργιος  

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
dcxix

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
dcxx

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
dcxxi
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
dcxxii  dcxxiii

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ......................
dcxxiv 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις …../……/…………
dcxxv

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που  αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
dcxxvi

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
dcxxvii

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
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β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . dcxxviii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών 
dcxxix

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
dcxxx

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
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προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
dcxxxi

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
dcxxxii

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
dcxxxiii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 
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λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
dcxxxiv

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
dcxxxv

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας,  εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
dcxxxvi.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
dcxxxvii

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

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

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

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

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
dcxxxviii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
dcxxxix

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
dcxl

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
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- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2  «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση dcxli » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
dcxlii

, καθώς 

και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων 

ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 

προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την 

ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ Κ.Α.30-7333-0011
dcxliii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
dcxliv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της 

κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

 8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το 

αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
dcxlv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
dcxlvi

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1.149/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/1.134 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
dcxlvii
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΕΓΝΩΝ Δ.Κ.  ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
dcxlviii

  322.580,64 Ευρώ και  

αναλύεται σε:   

Δαπάνη Εργασιών 237.309,30 € 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.715,67 € 

Απρόβλεπτα
dcxlix

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

42.003,75€ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
dcl

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 551,92€ σύμφωνα με το άρθρο 

153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην Δ.Ε. Αρχαγγέλου. 

 

11.3.      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του 

Ν.3669/2008      

Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στην μελέτη αποκατάστασης του οδοστρώματοςτης Οδού προς 

την παραλία στεγνών καθώς και την αποκατάσταση και αντιστήριξη του πρανούς στο σημείο  που 

υπήρξε σοβαρό νεροφάγωμα και υποχώρηση του υποστρώματος. 

Η οδός που αφορά στην εν λόγω μελέτη, ξεκινάει από την Εθνική οδό Ρόδου Λίνδου (παράκαμψη 

προς στεγνά) και συμπεριλαμβάνει τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της οδού σε 

μήκος 3 χιλιομέτρων περίπου, καταλήγοντας στην παραλία των Στεγνών Αρχαγγέλου. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής: 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων στην κάτω στάθμη του χειμάρρου διαστάσεων πλάτους 2 

μέτρων, μήκους 16 μέτρων και ύψους 1 μέτρο, καθώς και διαμόρφωση του πρανούς σε 

στάθμη υψηλότερη του 1 μέτρου, προκειμένου να διαμορφωθεί το έδαφος προκειμένου να 

τοποθετηθεί κατασκευή από συρματοκιβώτια. 

2. Τοποθέτηση διπλής σειράς συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2,00 *1,00*1,00, που θα 

λειτουργήσουν ως θεμέλιο και έπειτα τοποθέτηση μονής σειράς συρματοκιβωτίων μέχρι την 

τελική στάθμη του δρόμου. 

3. Επίχωση και συμπίεση της επίχωσης προκειμένου να παραλάβει την επικείμενες σειρές 

συρματοκιβωτίων. 

4. Επένδυση του πρανούς στην περιοχή λίγο κάτω από τον Πετρώνα με πλέγμα ώστε να 

σταματήσουν οι καταπτώσεις μέσα στο δρόμο. 

5. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη σε όλη την επιφάνεια της οδού, προκειμένου το 

οδόστρωμα να προετοιμαστεί ώστε να παραλάβει την ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. 

6. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας σε όλη την επιφάνεια της οδού. 

7. Ασφαλτόστρωση χωματόδρομου στην Αγία Μαύρη (κάθετος στο δρόμο των Στεγνών) από 

οικία Χατζηνικόλα Νικόλα έως οικία Παρδαλού Εμμανουήλ.Για τον παράπάνω δρόμο θα 

χρειαστεί υπόβαση-βάση- πετρελαικό και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.    
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Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης
dcli

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 

του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
dclii

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
dcliii

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.451,61 ευρώ. 
dcliv

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
dclv

. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
dclvi

 

16.1 ΔΕΝ
dclvii

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
dclviii

 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση.
dclix

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
dclxi

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
dclxii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ........................ και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα …...................... και ώρα ............
dclxiii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών
dclxiv

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
dclxv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ……………………….………….και ΑΔΑΜ Διακήρυξης……………………………….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποdclxvi, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 dclxvii

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας  
dclxviii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
dclxix,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
dclxx

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
dclxxi

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
dclxxii

. 

22.A.3  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση» 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:dclxxiii

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
dclxxiv  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
dclxxv

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
dclxxvi  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 dclxxvii
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22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
dclxxviii

. Οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
dclxxix

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
dclxxx

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21.1 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dclxxxi

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
dclxxxii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
dclxxxiii

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
dclxxxiv

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
dclxxxv

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
dclxxxvi

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
dclxxxvii

: 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dclxxxviii 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
dclxxxix

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dcxc

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
dcxci

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
dcxcii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
dcxciii

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcxciv

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
dcxcv

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcxcvi

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
dcxcvii

 στην: 

 Aη  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας  

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
dcxcviii

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 dcxcix

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
dcc
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Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
dcci

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
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πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
dccii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
dcciii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
dcciv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
dccv
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25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 595/2018 

(ΑΔΑ:Ω77ΠΩ1Ρ-Λ12)Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  409/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΧ26Ω1Ρ-4ΧΑ) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». 

(Εισήγηση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/46323/25-7-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/46323/25-7-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

   Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» με προϋπολογισμό 496.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι 

εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 64-7341.0003.0001  και πίστωση  # 

496.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/46323/25-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 
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 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 103/2018 (ΑΔΑ: ΩΡΒΕΩ1Ρ-ΝΟ1) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής 

του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», προϋπολογισμού 496.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 
dccvi

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων 

 

CPV: 45262640-9 

 

Εκτιμώμενης αξίας  400.000,00 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 224136428, -626 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Δράκος Αντώνης – Ορφανός Αντώνης (για τη μελέτη) 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 402.000€ από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο 

Αιγαίο», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των 

πόρων», Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των 

οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000» με την υπ’ 

αριθμ. 608/5-3-2018 απόφαση ένταξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός Πράξης 2016ΕΠ06710072) κατά 50% και κατά 50% 

από Εθνικούς Πόρους. 

Επίσης τμήμα του έργου χρηματοδοτείται (94.000€) από ιδιους πορους του Δημου Ρόδου  

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. 

ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
dccvii

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
dccviii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
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στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
dccix

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
dccx  dccxi

 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την …………….., ……/…../2018
dccxii 

 η αναθέτουσα 

αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την …………….. 

…../………./2018
dccxiii

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, 

κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση 

με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document 

Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και 

υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-

10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
dccxiv

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 

(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, 

στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους 

προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 

υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους 

της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 

παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) 

και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες 

επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους 

όρους της  παρούσας διακήρυξης.
dccxv

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 

117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην 

απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 

εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . dccxvi 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
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προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών
dccxvii

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
dccxviii

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
dccxix

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
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 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε)
dccxx

 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
dccxxi

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
dccxxii

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
dccxxiii

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 
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ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 

365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
dccxxiv.

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
dccxxv

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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6.   Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

            παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

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

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

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

έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
dccxxvi

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 

“Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
dccxxvii

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
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- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,
dccxxviii

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 

3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» 

(ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
dccxxix

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων 

και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2  «Δεν αφορά την παρούσα σύμβασηdccxxx » 

7.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
dccxxxi

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 381.900,00€ από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Νότιο Αιγαίο», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του 

δικτύου NATURA 2000» με την υπ’ αριθμ. 608/5-3-2018 απόφαση ένταξης και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Κωδικός Πράξης 2016ΕΠ06710072) κατά 

50% και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους. Επίσης τμήμα του έργου χρηματοδοτείται (114.100,00€) 

από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου .
dccxxxii
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Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
dccxxxiii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 

της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης  ύψους 0,06 % 

υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με 

το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 

2235).   

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο  του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
dccxxxiv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
dccxxxv

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1.136 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. Α/1.122 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
dccxxxvi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

« Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων». 

«CPV: 45262640-9» 

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
dccxxxvii

 400.000,00€ Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 291.328,90€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 52.439,20€ 

Απρόβλεπτα
dccxxxviii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

51.565,22€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
dccxxxix

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 4.666,68€ σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
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11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  

 Κοιλάδα Πεταλούδων – Δ.Ε. Πεταλούδων, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟ.  

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπονται εργασίες που θα εκτελεστούν εντός της Κοιλάδας 

Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου αλλά και πέριξ αυτής. Οι εργασίες και οι επεμβάσεις που 

προγραμματίζονται να εκτελεστούν αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων κατασκευών, 

στην κατασκευή νέων, στην αντικατάσταση υφισταμένων και σε καθαρισμούς υλικών που έχουν ως 

στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Όλες οι 

επεμβάσεις για τις κατασκευές και τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα είναι φιλικές και πλήρως 

εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον, τη φυσιογνωμία της περιοχής και το βαθμό αντοχής του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η πλειοψηφία των εργασιών θα γίνουν χειρονακτικά, χωρίς τη χρήση 

μηχανικών μέσων. 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
dccxl

. Οι αποκλειστικές και 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  
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13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
dccxli

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
dccxlii

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00  ευρώ. 
dccxliii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς τον 

οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/12/2018, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και της εγγύησης συμμετοχής. 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της 

εγγυήσεως. 
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15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
dccxliv

. 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
dccxlv

 

16.1 dccxlvi
  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

dccxlvii
 

16.2 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
dccxlviii

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
dccl

.  



419  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
dccli

 ορίζεται η 

……./……/2018, ημέρα ……………….. και ώρα 10:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 

…../…../2018, ημέρα  ………………… και ώρα 10:00 π.μ. 
dcclii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
dccliii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
dccliv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ………………………………….και ΑΔΑΜ Διακήρυξης……………………….…….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr), 

(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποdcclv, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 dcclvi

 που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά, στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά και 

στην κατηγορία έργων Πρασίνου ή Κοινοπραξίες  
dcclvii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
dcclviii,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
dcclix

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
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καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
dcclx

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
dcclxi

. 

22.A.3  α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
dcclxii

( όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται dcclxiiiη παράγραφος 22.Α.2.   

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:dcclxiv

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
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(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 dcclxv    

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
dcclxvi

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
dcclxvii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
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22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 dcclxviii

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
dcclxix

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
dcclxx

  

Δεν απαιτείται. 

Όμως για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
dcclxxi

  

Οι οικονομικοί φορείς – προσφέροντες που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την 

προβλεπόμενη στην παρ. 3β του άρθρου 100 του Ν. 3669/08.  

Οι οικονομικοί φορείς – προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ θα 

πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην 

παρ. 3α του άρθρου 100 του Ν. 3669/08 στην κατηγορία αυτή. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dcclxxii 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις  

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
dcclxxiii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
dcclxxiv

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
dcclxxv

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
dcclxxvi

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
dcclxxvii

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
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φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
dcclxxviii

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dcclxxix 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
dcclxxx

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dcclxxxi

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
dcclxxxii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
dcclxxxiii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
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εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
dcclxxxiv

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcclxxxv

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
dcclxxxvi

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dcclxxxvii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
dcclxxxviii

 στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α1 τάξη και 

άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3(β) του 

άρθρου 76 του Ν.4412/16, υποβάλλεται βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για κάθε μέλος της ένωσης 

στην κατηγορία αυτή. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 dcclxxxix

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ 

απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
dccxc

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 



428  

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται 

συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / 

μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με 

βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή δ ιαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
dccxci

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
dccxcii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
dccxciii
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- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

 Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το 

σχετικό δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα 

στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο 

προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα 

στελέχη αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
dccxciv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής χωρίς 

να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV).  

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
dccxcv

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 
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Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 103/2018 

2/29-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΡΒΕΩ1Ρ-ΝΟ1) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο                                                                  Aπόφ. Αρ.  410/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕ2Ω1Ρ-ΩΤ5) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44451/17-7-2018) 

 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44451/17-7-2018, δια της οποίας κοινοποιούνται τα 

πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Ρόδου ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ρόδου 2018. 

1. Με την αρ. αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δημοτικής Ενότητας 

Ρόδου έγινε στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ρόδου  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3.  Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4.  Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 
6.196,28 με το Φ.Π.Α. 
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2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  
7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ρόδου 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

 

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ  

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

ΔΕ ΡΟΔΟΥ την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με 

το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018 

, ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

2. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 
6.196,28 με το Φ.Π.Α. 
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2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  
7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ρόδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με 

την  αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους 

φακέλους των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού 

υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί 

για την συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που 

ορίζονται στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο 

προμηθευτές για την συνέχιση του διαγωνισμού.   

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 
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αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προυπολογισμού. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων. 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 
 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

  Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)   

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44451/17-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών 

Δήμου Ρόδου, δια της οποίας κοινοποιούνται τα Πρακτικά (4) της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

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

 Την με αριθ. 338/2018 (Α.Δ.Α.: Ψ1ΟΒΩ1Ρ-ΝΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

θέμα Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων διακήρυξης, επιτροπών συνοπτικών 

διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018», 
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 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).  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει αυτούσια και τα τέσσερα (4) πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού  

για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», 

2. Κατακυρώνει προσωρινό αποτέλεσμα και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για την 

προμήθεια  «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» και για όλες τις ομάδες, την 

εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το 

Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο                                                           Aπόφ. Αρ.  411/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΔΩ1Ρ-Φ1Φ)                                         

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 

την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44452/17-7-

2018) 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44452/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Ιαλυσού 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Ιαλυσού έγινε στις 

09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν 

στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

3. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 
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-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Ιαλυσού 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

 

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Ιαλυσού 

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Ιαλυσού την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ 

με το Φ.Π.Α. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018 

, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.     

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  

    Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018 , ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 
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αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018 

, ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

4. Κων/νος Βασιλώττος                

5. Βασίλειος Διακολιός                 

6. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

4. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ιαλυσού Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44452/17-07-

2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού  «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού». 

Β)   Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ.  

      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 25ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  412/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΒ9ΞΩ1Ρ-ΥΘ5) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44454/17-7-2018) 

 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44454/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Πεταλουδών 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Πεταλουδών έγινε 

στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πεταλουδών 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

5. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 
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2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Πεταλουδών 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

 

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Πεταλουδών 

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Πεταλουδών την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  

    Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδων.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προυπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 
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2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Πεταλουδών Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44452/17-07-

2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών». 

 

Β)    Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ. 

       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 26ο                                                                    Aπόφ. Αρ.  413/ 2018 (ΑΔΑ: 6Υ1ΩΩ1Ρ-7ΥΜ) 

 Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. Αταβύρου - Καμείρου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44457/17-7-2018) 

        

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44457/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αταβύρου-Καμείρου 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 
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2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Δ.Ε. Αταβύρου-

Καμείρου έγινε στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα 

και ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αταβύρου-Καμείρου 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

6. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Αταβύρου-Καμείρου 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

 

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Αταβύρου-Καμείρου 

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Αταβύρου-Καμείρου την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου-Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018 , ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου-Καμείρου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018 , 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου-Καμείρου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αταβύρου-Καμείρου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44457/17-07-

2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου - 

Καμείρου». 

 

Β)   Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ. 

      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

                                          

 
ΘΕΜΑ 27ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  414/ 2018 (ΑΔΑ: 64ΥΧΩ1Ρ-ΛΕΛ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. Καλλιθέας». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44457/17-7-2018) 

 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44465/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Καλλιθέας 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Καλλιθέας έγινε 

στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Καλλιθέας 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
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ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Καλλιθέας 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

 

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Καλλιθέας 

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Καλλιθέας την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  

    Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού, 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 
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Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Καλλιθέας Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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 Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44457/17-07-

2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Kαλλιθέας». 

 

Β)    Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ. 

       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 28ο                                                           Aπόφ. Αρ. 415/ 2018 (ΑΔΑ: Α7Ν0ΕΩ1Ρ-Μ6Ν)                                                                                   

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 

την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44467/17-7-

2018) 

 
Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44467/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια  

  ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αφάντου 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Αφάντου έγινε στις 

09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν 

στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αφάντου 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 
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6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Αφάντου 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Αφάντου 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Αφάντου την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ 

με το Φ.Π.Α. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-201 , 

ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

     Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη 

αριθμ. 338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 

Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 
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γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αφάντου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44467/17-07-

2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου». 

 

Β)    Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ. 

       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 29ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  416/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΩΠΛΩ1Ρ-ΓΡΖ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 

την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. Νότιας Ρόδου - Λίνδου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44469/17-7-

2018) 
 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/44469/17-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια  

  ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-

Λίνδου έγινε στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και 

ώρα κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 
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διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  

Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε.  Νότιας Ρόδου-Λίνδου την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού 

των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους των 

τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ρόδου-Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  
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   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στους όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές 

για την συνέχιση του διαγωνισμού.       

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

  

    Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ρόδου-Λίνδου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

 Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ρόδου-Λίνδου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 
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-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Ν. Ρόδου-Λίνδου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές  των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/44469/17-07-

2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού «προμήθεια       

Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ρόδου –       

Λίνδου». 

 

Β)   Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες του διαγωνισμού την Εταιρεία  ΒΑΣ. 

      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

ΘΕΜΑ 30ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  417/ 2018 (ΑΔΑ: 677ΚΩ1Ρ-ΒΦΛ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την 

προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44470/17-7-2018) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος ΗΜ Έργων της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/44470/16-07-2018, ως 

παρακάτω:   

 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών, ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού  Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2018. 

 

1. Με την αρ. αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη 

δημοπράτησης για την  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018  των Δημοτικών Ενοτήτων ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ με προϋπολογισμό 73.886,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  έκαστη που συνέταξε η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών. 

 

2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού της Δ.Ε. Αρχαγγέλου έγινε 

στις 09-07-2018 και εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα 

κατατέθηκαν στην Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές: 

 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

 

3. Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού που είναι και Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης αφού 

εξέτασε  όλα τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και συνέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές των 

διαγωνιζομένων με αυτές της διακήρυξης, αποφάσισε να γίνουν δεκτές και οι δύο προφορές και 

συνέταξε τα σχετικά πρακτικά. 

 

4. Στις 16-07-2018 η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν 

δεκτές, για την συνέχιση του διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2018 ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή  
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Α. Η έγκριση όλων των συνημμένων πρακτικών (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 Δ.Ε. Αρχαγγέλου 

 

Β. Ο ορισμός ως προσωρινού αναδόχου της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018 

Δ.Ε. Αρχαγγέλου την εταιρεία ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 

72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 16-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

οικονομικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης                             

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών που έγιναν δεκτές για την συνέχιση του 

διαγωνισμού και είναι 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες 

του προϋπολογισμού 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7.677,93 με το Φ.Π.Α. 

-ΛΑΜΤΗΡΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΡΕΛΕ 

58.142,55 με το Φ.Π.Α. 

-ΙΣΤΟΙ 

6.196,28 με το Φ.Π.Α. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

-ΚΑΛΩΔΙΑ  

7910,58 με το Φ.Π.Α. 

 η  Επιτροπή αξιολόγησης έχοντας υπόψη της, τις διατάξεις : 

α) Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209 

β) τον Ν. 4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει 

γ) τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

δ) Ότι ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

ε) Ότι η οικονομική προσφορά της εταιρείας Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την ομάδα των 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ είναι χαμηλότερη της εταιρείας ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

ζ) Ότι οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλότερες του προϋπολογισμού της μελέτης και συγκρινόμενες 

με αυτές του εμπορίου κρίνονται  συμφέρουσες  

 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή για τον διαγωνισμό Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

Δ.Ε Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου ως προσωρινό μειοδότη για όλες τις ομάδες την εταιρεία ΒΑΣ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-

2018, ημέρα  Πέμπτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους 

των τεχνικών προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:  

   -Κων/νος Βασιλώττος    

   -Βασίλειος Διακολιός      

   -Κοσμάς Σαρακίνης        

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις Τεχνικές Προσφορές των  προμηθευτών που έγιναν δεκτοί για την 

συνέχιση του διαγωνισμού δηλ :  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε 

συνέκρινε αυτές με τις Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται στους 

όρους της Διακήρυξης πλην της τιμής και αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο προμηθευτές για την 

συνέχιση του διαγωνισμού.       

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 12-07-2018, 

ημέρα  Πέμπτη, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την  αριθμ. 

338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 

338/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες  

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Αξιολογήθηκαν οι προσφορές των παρακάτω προμηθευτών: 

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ο οποίος κατέθεσε προσφορά και για τις τρείς ομάδες του 

προϋπολογισμού 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε η οποία κατέθεσε προσφορά μόνα για την ομάδα των 

καλωδίων, 

και η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να γίνουν δεκτοί και οι δύο διαγωνιζόμενοι. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

        

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 09-07-2018, 

ημέρα  Δευτέρα , συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  

αριθμ. 338\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους 

των προφορών για το  διαγωνισμό που προκηρύχθηκε όπως  αναφέρεται στη αριθμ. 338/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ρόδου έτους 

2018 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι: 

   -Κων/νος Βασιλώττος          

   -Βασίλειος Διακολιός          

   -Κοσμάς Σαρακίνης           

Εμπρόθεσμα στην προκαθορισμένη από την διακήρυξη ημέρα και ώρα κατατέθηκαν στην 

Υπηρεσία οι παρακάτω προσφορές:  

1. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αυτοπροσώπως) 

2. ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Μ.Ε.Π.Ε (ταχυδρομικώς) 

 

Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα και στη μονογραφή των φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των παραπάνω διαγωνιζόμενων. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44470/16-07-2018 εισήγηση του τμήματος ΗΜ Έργων της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 338/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων 

διακήρυξης, επιτροπών συνοπτικών διαγωνισμών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», 

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

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

 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων ή ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου, 

 Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/06) άρθρο 209, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσια τα συνημμένα Πρακτικά (Παραλαβής Προσφορών, Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, Ανοίγματος Οικονομικών Προσφορών) της 

Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. 

Αρχαγγέλου 2018 του Δήμου Ρόδου έτους 2018», και κάνει δεκτές στο σύνολο αυτών την 

προσφορά της εταιρείας «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού και ανακηρύσσει προσωρινό 

μειοδότη για το σύνολο της «προμήθειας του ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2018» την 

εταιρεία «ΒΑΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», αντί του ποσού των 72.016,76€ με το Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

 
 



458  

ΘΕΜΑ 31ο                                                                   Aπόφ. Αρ.  418/ 2018 (ΑΔΑ: 6Θ8ΠΩ1Ρ-ΜΜΘ) 

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισμού της προμήθειας «ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/44886/18-7-2018) 

 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/44886/18-07-2018, ως παρακάτω:   

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  

ΡΟΔΟΥ».     

 

1. Με το υπ΄ πρωτ 3103/24-10-2017 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έγινε η 

προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-2016 

(ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει 

εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός 

Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073.  

 

2. Βάσει της 718/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του  διαγωνισμού για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  

ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 17PROC002491620 

 

3. Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό δύο (2) συμμετέχοντες οι οποίοι  έγιναν δεκτοί, όπως 

αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 

179/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

4. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού,  γνωμοδότησε με το πρακτικό αξιολόγησης προς την 

οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. Ε. Β. Ε.  ως 

προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη 

συμφερότερη τιμή.   

 

5. Με την υπ΄αριθ. 275/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κλήθηκε με 

την υπ’ αριθ. πρωτ 16/37333/15-06-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, 

σε όχι λιγότερο από 10 και όχι περισσότερο από 20 ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

τα προβλεπόμενα από την διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

6. Η Επιτροπή διαγωνισμού με πρακτικό της αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού 

και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την 

πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή. 

 

7. Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα  

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της διακήρυξης 

3) τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού 

4) Την υπ’ αριθ. 781/19-03-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

5) τα στοιχεία του φακέλου 
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Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

α. Την έγκριση του Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και  

β. Την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού στην εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α. 

Ε. Β. Ε»  έναντι του ποσού των 74.400 (με ΦΠΑ 24 %). 

 

Κατά της εν λόγω εκδοθείσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του 

Ν.4412/2016 και την διακήρυξη η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 

άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.» 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Στην Ρόδο σήμερα την 04-07-2018, ημέρα Τετάρτη. και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 

717/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότη στο πλαίσιο διενέργειας του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 51611 αριθμό 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002491620 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βασίλειος Διακολιός 

2) Κων/νος Βασιλώττος 

3) Νικόλαος Γκουμότσιος  

1. Με το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 

Α. Ε. Β. Ε. ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 275/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε., 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας σε όχι 

λιγότερο από 10 και όχι περισσότερο από 20 ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην ανωτέρω διακήρυξη.  

Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 

ανάδοχο την 15-06-2018. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 02-07-2018 το φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

 

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 

16/41303/04-07-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στην της 
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διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. 

Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ 

έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.  

 

7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να  κατακυρωθεί η 

προμήθεια στην εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/44886/18-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

του Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 Την με αρ. 718/2017 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμού και Διακήρυξης (Τεύχος 

Δημοπράτησης) για την «Προμήθεια μικρού Λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό 

Σορωνής Ρόδου», 

 Την με αρ. 179/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ», 

 Την με αρ. 275/2018 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 Το υπ΄ αριθμ. πρωτ 3103/24-10-2017 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής που έγινε 

η προέγκριση δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ  ΣΟΡΩΝΗΣ  ΡΟΔΟΥ» που έχει ενταχθεί στον Άξονα 

Προτεραιότητας 3, «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με βάση την απόφαση με Α.Π. 5690/23-12-2016 

(ΑΔΑ:6ΥΗΡ7ΛΞ-6Β3) του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους. Η Πράξη έχει 

εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ0671 και κωδικό (Κωδικός 

Ενάριθμου) 2016ΕΠ06710073.  

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

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου»,   
 

Β)   Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω ανοιχτού διαγωνισμού και ανακηρύσσει 

οριστικό μειοδότη την εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», έναντι του ποσού των 

74.400€ (με Φ.Π.Α 24%). 
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ΘΕΜΑ 32ο                                                                     Aπόφ. Αρ.  419/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΟΚΒΩ1Ρ-ΩΥΕ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 491/2018 ποσού 1.500,00€, 

και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, η οποία ορίστηκε 

υπόλογος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 109/2018 και παρατάθηκε η 

ημερομηνία απόδοσης με την αρ. 288/2018,  για τις ανάγκες πληρωμής τελών αδείας 20 

οχημάτων Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου υλικού & Μηχανημάτων  με αρ.πρωτ:. 2/40333/29-6-2018 και έγγραφο της 

Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ.2/46241/25-7-2018) 

 

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

Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/40333/29-6-2018, η οποία ελέχθηκε από το τμήμα 

ταμείου Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2/46241/25-7-2018 έγγραφο τους και έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:  «Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής» 

Σχετ. : Χ.Ε.Π. 491/12-03-2018. 

    Με την υπ’ αριθμ. 109/27-02-2018 απόφαση οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος 

υπεύθυνος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις ανάγκες πληρωμής τελών αδείας 

20 οχημάτων η δημοτική υπάλληλος «Νικολέττου Ειρήνη»  

 Με την υπ’ αριθμ. 288/01-06-2018 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής έγινε παράταση της 

διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού.  

 Το υπ΄ αριθμ. 491/2018 χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε την 12-03-2018 ποσού χιλίων 

πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) ,  σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 και εξοφλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 

31030799-6 επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.   

 Από το παραπάνω ποσό έχουν πληρωθεί τα παρακάτω:  

1. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ1305 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550051 

2.  Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4711 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550053 

3. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΒ3741 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550461 

4. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4710 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550052 

5. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3416 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550044 

6. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3727 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550066 

7. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3728 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550067 

8. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3729 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806206420550068 

9. Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3730 ποσό 75,00 ευρώ αριθ. Παραστατικού 

201806146420550 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 675,00 ευρώ 

Προκύπτει υπόλοιπο προς επιστροφή 825 ευρώ (1500-675=825)  

Το ποσό των 825,00ευρώ κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου αριθμός παραστατικού 

71/2718 ΑΑΑ 0000196 Τράπεζα Πειραιώς. 

Για όλα τα παραπάνω οχήματα ολοκληρώθηκε η έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας πλην δύο 

(ΚΗΗ 3416 , ΡΟΒ 3741) λόγω χρέους τελών κυκλοφορίας παλαιοτέρων ετών. 

Εντός ολίγων ημερών θα αποπληρωθεί το χρέος αυτό και θα εκδοθούν οι εν λόγω άδειες.   

Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάλληλη προετοιμασία μεταβίβασης των υπόλοιπων 

οχημάτων, για το λόγο αυτό  επιστρέφουμε το ποσό των οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (825,00 €)  
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δεδομένου ότι, δεν χρειάστηκε να γίνει ολόκληρη η εκταμίευση του ποσού από το εν λόγω  χρηματικό 

ένταλμα.   

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρόν, να λάβει σχετική 

απόφαση για: 

Α) την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του παραπάνω χρηματικού εντάλματος συνολικού 

ποσού 1.500,00 €  

Β) Την απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου Νικολέττου Ειρήνης από το παραπάνω χρηματικό 

ένταλμα.       

(Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου υπαλλήλου Νικολέττου Ειρήνης) 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/40333/29-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/46241/25-7-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/46241/25-7-2018), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. 491/12-3-2018, συνολικού ποσού 1.500,00 € (χίλια πεντακόσια ευρώ), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 4/2018 (περί Διάθεσης Πίστωσης)  (ΑΔΑ: 6ΒΩΟΩ1Ρ-6Τ0), 109/2018 

(περί Ορισμού Υπολόγου) (Α.Δ.Α.ΩΖ2ΛΩ1Ρ-8ΓΜ) και 288/2018 (παράτασης ημερομηνίας απόδοσης) 

(Α.Δ.Α.  Ψ93ΜΩ1Ρ-5ΒΟ),  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες πληρωμής τελών 
αδείας 20 οχημάτων, που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των νέων αδειών κυκλοφορίας και των 

νέων πινακίδων όπου χρειαστεί και αφορούν αφενός μεν  νέα οχήματα και αφετέρου  λειτουργούντα 

οχήματα που οι άδειες κυκλοφορίας είναι στο όνομα του Παλαιού Δήμου Ρόδου ή άλλου 

Καποδιστριακού Δήμου. 

 Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 491/12-3-2018 συνολικού ποσού 1.500,00 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0001 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

ΧΕΠ 491/2018                                  1.500,00 €  

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ1305 ποσό            75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550051 

  Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4711 ποσό                                      75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550053 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΒ3741 ποσό                                        75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550461 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ4710 ποσό                                       75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550052 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3416 ποσό                                       75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550044 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3727 ποσό                                       75,00 €  
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αριθ. Παραστατικού 201806206420550066 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3728 ποσό                                       75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550067 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3729 ποσό                                       75,00 €  

αριθ. Παραστατικού 201806206420550068 

 Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ3730 ποσό                                       75,00 € 

 αριθ. Παραστατικού 201806146420550 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                        675,00 €                                

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                         825,00  

Η διαφορά αυτή κατατέθηκε  στο λογαριασμό του Δήμου Ρόδου με αριθμό παραστατικού 71/2718  

ΑΑΑ 0000196 της Τράπεζα Πειραιώς και εκδόθηκε γραμμάτιο είσπραξης Δήμου Ρόδου με αρ. 

146/28-6-2018. 

                                                                                

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

 

 

ΘΕΜΑ 33ο                                                                      Aπόφ. Αρ.  420/ 2018 (ΑΔΑ: 75ΦΝΩ1Ρ-89Ο) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 888/2018 ποσού 4.872,29€, 

και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. ΘΑΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, η οποία ορίστηκε 

υπόλογος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 218/2018 για τις ανάγκες επέκτασης 

δικτύων δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Αταβύρου. 

(Εισήγηση Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου  με αρ.πρωτ:. 9/ 27361/5-7-2018 και έγγραφο της ταμειακής 

υπηρεσίας με αρ.2/46237/25-7-2018) 

 

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

Αταβύρου  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 9/27361/7-5-2018, η οποία ελέχθηκε από το τμήμα ταμείου 

Δήμου Ρόδου σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 2/46237/25-7-2018 έγγραφο τους και έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου για το με αριθμό 888/2018 χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής. 

 Σας καταθέτω απόδοση λογαριασμού για το επ’ ονόματι μου (Θαρενού Παρασκευή) ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό χρηματικού εντάλματος 888/27-04-2018 συνολικού ποσού  4.872,29 € 

(τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά), το οποίο εγκρίθηκε με 

την αριθμό 218/24-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Το ένταλμα προπληρωμής εκδόθηκε για την επέκταση δημοτικού φωτισμού για την 

τοποθέτηση τεσσάρων (4) ΦΣ σε τέσσερις (4) νέους στύλους και ένα (1) ΦΣ σε υφιστάμενο στύλο 

στην ΔΕ Αταβύρου στη ΤΚ Μονολίθου. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 4.871,49 €  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με το ΑΡ.ΗΜ.1434/02-03-2018  έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ. 

  

ΑΠΟΔΟΣΗ 

 

 Γραμμάτιο είσπραξης Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : Α/Α παραστατικού 163/02-05-2018 ποσού  

«4.871,49» συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των 0,80 € για την προμήθεια της τράπεζας με 

κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής 5525117710182023, ωσότου εκδοθεί παραστατικό από τη κεντρική 

υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνεται την απόδοση λογαριασμού του χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής επ’ ονόματι μου Θαρενού Παρασκευή με αριθμό 888/27-04-2018 ποσού 

4.872,29 € (Απόφαση ΟΕ 218/2018) όπως ακριβώς αναφέρεται στα παραπάνω δικαιολογητικά που 

σας καταθέτω συνημμένα. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή της υπολόγου υπαλλήλου Θαρενού Παρασκευής) 

 

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

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 9/27361/7-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, 

  Το με αριθ. πρωτ.: 2/46237/25-7-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, 

περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμού, 

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της υπολόγου-υπάλληλου κ. ΘΑΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 

2/46237/25-7-2018), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής αρ. 888/27-4-2018, συνολικού ποσού 4.872,29 € (τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια 

εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά), το οποίο εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 211/2018 (περί 

Διάθεσης Πίστωσης) (ΑΔΑ:6Φ77Ω1Ρ-ΒΜΕ), 218/2018 (περί Ορισμού Υπολόγου) (Α.Δ.Α.: 

ΩΥΨ6Ω1Ρ-7ΨΙ),  αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για τις ανάγκες πληρωμής επέκτασης 

δημοτικού φωτισμού εντός του οικισμού της  Τοπικής Κοινότητας Μονολίθου. 

 Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, την ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν 

λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 Το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αρ. 888/27-4-2018 συνολικού ποσού 4.872,29 € εκδόθηκε στο 

όνομα της Δημοτικής Υπαλλήλου ΘΑΡΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΧΕΠ 888/2018                                        4.872,29 €  

 Γραμμάτιο είσπραξης ΕΤΕ αρ. παραστατικού 163/2-5-2018                               4.871,49 € 

 Προμήθεια τράπεζας                                                                                                   0,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ                                                                                           4.872,29 €                                

ΔΙΑΦΟΡΑ:                                                                                                                  0,00€                                                                         

Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού :                                                                                 0,00 € 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας                                       Aπόφ. Αρ.  421/ 2018 (ΑΔΑ: Ω1ΗΦΩ1Ρ-8Ν9) 

Έγκριση πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

υπηρεσία επισκευή ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων για τα έτη 2018 και 2019 

προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/46927/30-7-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ. πρωτ. 2/46927/30-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«Θέμα :   Έγκριση  του πρακτικού (δικαιολογητικά – τεχνικής ) και (Οικονομικών προσφορών ) 

για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του πρόχειρού διαγωνισμού για την υπηρεσία επισκευή 

ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων για τα έτη 2018 και 2019, προϋπολογισμού 60.000,00€ 

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

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά και (Οικονομικών προσφορών ) για ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη του πρόχειρού διαγωνισμού για την υπηρεσία επισκευή ελαστικών Οχημάτων – 

Μηχανημάτων για τα έτη 2018 και 2019, προϋπολογισμού 60.000,00€ (εξήντα  χιλιάδων ευρώ) 

ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..»  διότι είναι απαραίτητο για τη καλή λειτουργία 

της Δ/νσης Τροχαίου υλικού για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου.   
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Συνημμένα : 

1
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών προσφορών   

για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του πρόχειρού διαγωνισμού για την υπηρεσία επισκευή 

ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων για τα έτη 2018 και 2019, προϋπολογισμού 60.000,00€ 

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

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» για τις 

ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

εξήντα χιλιάδων ευρώ  (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή ) για 

όλες τις εργασίες όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/40830/3-7-2018    

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 18REQ003336283 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού, ημέρα Τρίτη  17 του μηνός    Ιουλίου του 

έτους 2018  και ώρα 09:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ , μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Κυριακούλης Εμμανουήλ (αναπληρωματικός του Τσουκάλη Τσαμπίκου), μόνιμος 

Υπάλληλος, ως μέλος   

αποτελούντες την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με 

την με αριθμό 2443/2016 (Αρ. Πρωτ.: 2/61638/27-7-2016)  Απόφαση του Δημάρχου Ρόδου , της 

οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 3452/2018 απόφαση του Δημάρχου 

Ρόδου, συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 

Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή ελαστικών, 

οχημάτων και μηχανημάτων 2018-2019» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 09:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που όριζε η διακήρυξη δηλ.  17-07-2018  και ώρα 09:00.  

Η επιτροπή, προχώρησε στη αποσφράγιση των  προσφορών που κατατέθηκαν ενώπιων της , οι οποίες  

έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, των παρακάτω προμηθευτών: 

 «ΚΩΤΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ»  με αύξοντα αριθμό προσφοράς 1 

 «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ» με αύξοντα αριθμό προσφοράς 2 

Επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για την 

παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη προσφορά 

(καταληκτική ημερομηνία 16/07/2018 και ώρα 14:00) όπως ορίζει η διακήρυξη. 

Στο συνέχεια  ακολούθησε η  αποσφράγιση των (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά» του παραπάνω συμμετέχοντα και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο αυτών για 

να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς 

διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στη διακήρυξη ήταν τα εξής: 

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

στην οποία : 
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α. αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος 

της προσφοράς (120 ημέρες) 

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

οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ)δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

2) το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 4.3.Β της διακήρυξης 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι και οι δύο διαγωνιζόμενες εταιρείες υπέβαλαν  ορθά τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής τους και η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην 

πληρότητα και στον έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία: «ΚΩΤΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ»  με  αύξοντα αριθμό 1 η επιτροπή διαπίστωσε τα 

εξής: καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού, η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού στο άνοιγμα της  οικονομικής προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα 

με την επωνυμία: «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ»  με  αύξοντα αριθμό 2 η επιτροπή διαπίστωσε τα 

εξής: καλύπτει κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού, η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσει  στο επόμενο 

στάδιο του διαγωνισμού στο άνοιγμα της  οικονομικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα παραπάνω προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 

των  διαγωνιζομένων τα στοιχεία των  οποίων  είναι τα παρακάτω:  

1.Οικονομική προσφορά  του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΚΩΤΙΑΔΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ»  με  αύξοντα αριθμό 1 

1. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ) 

ΜΕΧΡΙ-15 

ΙΝΤΣΕΣ 

15-17,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

18-19,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

20-22,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

24-30 

ΙΝΤΣΕΣ 

16,00 ΕΥΡΩ 26,00 ΕΥΡΩ 36,00 ΕΥΡΩ 52,00 ΕΥΡΩ 71,00 ΕΥΡΩ 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

12,00 ΕΥΡΩ 

 

3. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

(ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

47,00 ΕΥΡΩ 92,00 ΕΥΡΩ 

 

4. ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΘΕΡΜΗ 

ΚΟΛΛΗΣΗ  

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

55,00 ΕΥΡΩ 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

(για ένα τροχό) 

10,00 ΕΥΡΩ 

6. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

12,00 ΕΥΡΩ 18,00 ΕΥΡΩ 22,00 ΕΥΡΩ 
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2.Οικονομική προσφορά  του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

ΛΟΥΚΑΣ»  με  αύξοντα αριθμό 2 

1. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ(ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ) 

ΜΕΧΡΙ-15 

ΙΝΤΣΕΣ 

15-17,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

18-19,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

20-22,5 

ΙΝΤΣΕΣ 

24-30 

ΙΝΤΣΕΣ 

15,00 ΕΥΡΩ 25,00 ΕΥΡΩ 35,00 ΕΥΡΩ 50,00 ΕΥΡΩ 70,00 ΕΥΡΩ 

 

2. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

12,00 ΕΥΡΩ 

 

3. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΡΟΔΟΥ 

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ 

(ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ) 

45,00 ΕΥΡΩ 90,00 ΕΥΡΩ 

 

4. ΤΟΠΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 

ΜΕ ΘΕΡΜΗ 

ΚΟΛΛΗΣΗ  

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ 

50,00 ΕΥΡΩ 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΡΟΧΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

(για ένα τροχό) 

10,00 ΕΥΡΩ 

6. ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΤΡΟΧΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ 

12,00 ΕΥΡΩ 18,00 ΕΥΡΩ 22,00 ΕΥΡΩ 

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την εργασία «Επισκευή ελαστικών, 

οχημάτων και μηχανημάτων 2018-2019»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Να γίνει δεκτό το ανωτέρω πρακτικό.  

 Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για  τη εργασία Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου τον ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ με ποσό 60.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

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 αριθμ.πρωτ, 2/46927/30-7-2018 

 Την απόφαση 387/2018 (ΩΜΡΝΩ1Ρ-ΖΧ9) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για την υπηρεσία « Συντήρηση και επισκευή 

ελαστικών οχημάτων και  μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» 
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Β) Ορίζει  προσωρινό ανάδοχο για  την υπηρεσία « Συντήρηση και επισκευή ελαστικών οχημάτων 

και  μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» τον ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ με ποσό 60.000,00 €  

συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 24%. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ημερήσιας                                    Aπόφ. Αρ.  422/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΖΛΦΩ1Ρ-3ΗΠ) 

Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.», που 

απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορά τη με αριθμό 1745/2013 διαταγή 

πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/46826/27-7-2018) 

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

αριθμ. πρωτ. 2/46826/27-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

Έγκριση άσκησης ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» 

με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.», που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορά τη με 

αριθμό 1745/2013 διαταγή πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ««ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΧΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.», η 

οποία  ήδη έχει απορροφηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ 

Α.Ε.», άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 28-11-2013 αίτησή της, που απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τα με αριθμούς 

60/01.05.2008, 99/31.05.2008, 114/30.06.2008, 142/31.07.2008, 176/31.08.2008, 218/30.09.2008, 

259/31.10.2008, 314/30.11.2008, 360/31.12.2008, 506/31.03.2009, 684/31.08.2009, 761/30.11.2009, 

790/31.12.2009, 909/31.05,2010, 935/30.6.2010, 956/31.07.2010, 980/31.08.2010, 1003/30.09.2010, 

1030/31/10.2010, 1051/30.11.2010 και 1074/21/12.2010 τιμολόγια πώληση, που εξέδωσε αυτή με 

πίστωση 45 ημερών με το πέρας κάθε μηνός σε βάρος του πρώην Δήμου Καλλιθέας, συνολικού 

ποσού 12.281,77 ευρώ. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 1745/2013 διαταγή πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης 

Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου, με την οποία διατάσσεται να καταβάλει ο Δήμος Ρόδου στην 

παραπάνω εταιρεία το ποσό των 12.281,77 ευρώ, έντοκα από την 46η ημέρα της έκδοσης των 

παραπάνω τιμολογίων πώλησης μέχρι την εξόφληση.  

Η διαταγή αυτή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 18-12-2013 με την παρά πόδας αυτής από 

17-12-2013 επιταγής προς εκτέλεση, με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει στην 

παραπάνω εταιρεία το συνολικό ποσό των 17.653,03 ευρώ, εναντίον δε της παραπάνω εταιρείας, 

διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και 

με αριθμό κατάθεσης 237/2-13 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε η 10-1-2017 και μετά από αναβολές η 9-10-2018 και η οποία έχει ως εξής:    

««Προς το Ειρηνοδικείο Ρόδου 

ΑΝΑΚΟΠΗ 

(αρθρ. 632 ΚΠολΔ) 

Του Δήμου Ρόδου, ΝΠΔΔ, νόμιμα εκπροσωπούμενου. 

ΚΑΤΑ 

Της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΧΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.» που 

εδρεύει στη Ρόδου , οδόςΥψηλάντου αρ. 11 
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ΚΑΤΑ 

Της με αριθμό 1745/2013 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου και της κάτωθι ταύτης από 

17.12.2013 επιταγής προς πληρωμή που μας κοινοποιήθηκε την 18η .12.2013. 

Με βάση: 

Τα με αριθμό 60/01.05.2008, 99/31.05.2008, 114/30.06.2008, 142/31.07.2008, 176/31.08.2008, 

218/30.09.2008, 259/31.10.2008, 314/30.11.2008, 360/31.12.2008, 506/31.03.2009, 684/31.08.2009, 

761/30.11.2009, 790/31.12.2009, 909/31.05,2010, 935/30.6.2010, 956/31.07.2010, 980/31.08.2010, 

1003/30.09.2010, 1030/31/10.2010, 1051/30.11.2010, 1074/21/12.2010 τιμολόγια πώληση που 

εξέδωσε η καθ'ης επι πιστώσει 45 ημερών με το πέρας κάθε μηνός , συνακόλουθα με τα 

συνοδευόμενα δελτία αποστολής που εξέδιδε η καθ'ης κατά την ώρα παραδόσεως των πωληθέντων 

και αναφερομένων σε αυτά εμπορευμάτων συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός 

ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (12.281.77€), η καθ' ης εξέδωσε την ανακοπτόμενη υπ' αριθμ. 

1745/2013 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου με την οποία μας επιτάσσει να 

καταβάλουμε: 

για  επιδικασθέν κεφάλαιο  ποσό  δώδεκα χιλιάδων  διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα 

επτά λεπτών (12.281,77€) 

Για τόκους που έχουν επιδικασθεί μέχρι σήμερα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ 

και είκοσι έξη λεπτών ( 4.869,26€) 

Για δικαστική δαπάνη που έχει επιδικαστεί 282,00 ευρώ 

Για έκδοση αντιγράφου ποσό 70,00 ευρώ , 

5. Για σύνταξη της υπ' αριθμ. 1745/2013 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου 50,00 ευρώ. 

Για εντολή επίδοσης της υπ' αριθμ. 1745/2013 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου 

διαταγής πληρωμής 

Για επίδοση της απόφασης 50,00€ 

ήτοι συνολικά το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριών 

λεπτών (17.653,03€) νομιμότοκα εκτός από το κονδύλι των τόκων από την επομένη της επιδόσεως 

της 1745/2013 διαταγής πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου ήτοι από την επομένη της 18ης .12.2013 

Αντίγραφο της παραπάνω διαταγής πληρωμής μας κοινοποίησε την 18 .12.2013 με τον δικαστικό 

επιμελητή Χρυσόστομου Κόκκαλη προς πληρωμή και την οποία ανακόπτουμε για τους ακόλουθους 

νόμιμους και βάσιμους και αληθείς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε 

νομότυπα εν καιρώ και ειδικότερα 

1ος ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Διότι κακώς εξεδόθη η αριθμό 1745/2013 ανακοπτόμενη απόφαση καθόσον τα υπ αριθμό 

60/01.05.2008, 99/31.05.2008, 114/30.06.2008, 142/31.07.2008, 176/31.08.2008, 218/30.09.2008, 

259/31.10.2008, 314/30.11.2008, τιμολόγια πώλησης βάση των οποίων εξεδόθη η προσβαλλόμενη 

διαταγή πληρωμής, είχαν παραγραφεί λόγω παρελεύσεως πενταετίας κατά την διάταξη του άρθρου 

250 ΑΚ. Κατά δεύτερον λόγο δεν υπήρξε σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ροδίων και της ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο « ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.»  για την πώληση 

εμπορευμάτων. 

2ος ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Διότι κακώς η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου επεδίκασε σε βάρος μας 

και υπέρ της καθής δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 282,00 ευρώ, ενώ, λαμβάνοντας υπ' 

όψιν ότι η έκδοση της διαταγής πληρωμής στηρίζεται στην υποβολή απλής αίτησης, το ποσόν αυτό 

ανέρχεται στο ποσό των 40 μεταλλικών δραχμών δηλαδή στο ποσό των 5.600 δρχ. (40 μεταλ. Χ 140 

δρχ. ο συντελεστής) και εντεύθεν σε αυτό των 16,43€, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 106 παρ. 

4 του Κώδικα «περί δικηγόρων» και μάλιστα μειωμένο κατά 50% σύμφωνα με το άρθρο 281 § 2 του 

Ν. 3463/2006. 
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3ος ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Διότι κακώς η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου επεδίκασε σε βάρος μας 

και υπέρ της καθ'ης τόκους υπερημερίας, αφού αφενός μεν υποχρεούμεθα σε καταβολή τόκων μόνο 

μετά την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής και δεν αρκεί υπερημερία, αφετέρου δε, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τόκοι οφείλονται μετά από τήρηση ενδικοφανούς 

διοικητικής προδικασίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και όσους θα προσθέσουμε νομότυπα 

και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας 

ΖΗΤΑΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα ανακοπή μας. 

Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό λόγους, η με αριθμό 1745/2013 

πληρωμής της κ. Ειρηνοδίκου Ρόδου, και την κάτωθι αυτής από 17.12.2013 επιταγή προς πληρωμή 

και 

Να καταδικασθεί η καθης  σ' ολόκληρη τη δικαστική μας δαπάνη . 

Ρόδος 30 Δεκεμβρίου   2013 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 

Στέφανος Εμμ Στρατής»» 

Για την έγκριση της παραπάνω ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και να δοθεί η εντολή και η 

πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε περιεχόμενο 

κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής 

και η επιταγή προς εκτέλεση, να παραστώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην δικάσιμο που θα οριστεί για 

τους πρόσθετους λόγους ανακοπής και την ανακοπή ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από 

αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, 

να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε 

κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής του 

Δήμου Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου 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 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ, 2/46826/27-7-2018 

 Την απόφαση 387/2018 (ΩΜΡΝΩ1Ρ-ΖΧ9) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την άσκηση ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» 

με τον διακριτικό τίτλο «ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ.», που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορά τη με 

αριθμό 1745/2013 διαταγή πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου. 

Β) Δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να ασκήσει και πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην δικάσιμο 

που θα οριστεί για τους πρόσθετους λόγους ανακοπής και την ανακοπή ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να 

υποβάλει προτάσεις, ενστάσεις, αντενστάσεις, να προσκομίσει  έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να 

λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

ανακοπή και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή 

πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  
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ΘΕΜΑ 3ο εκτός ημερήσιας                                    Aπόφ. Αρ.  423/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΩ71Ω1Ρ-4Φ8) 

Άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία "Ανώνυμος μεταλλευτική - Λατομική - Οικοδομική Εταιρεία" και με το 

διακριτικό τίτλο " ΕΛΑΨ Α.Ε." που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως 1763/2013 του Ειρηνοδικείου 

Ρόδου                                                                     

(Eισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/46827/27-7-2018) 

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

Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με  με αριθμ. 

πρωτ. 2/46827/27-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«ΘΕΜΑ:  Άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής του Δήμου Ρόδου κατά της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνονται στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 

1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.» που εδρεύει στη Δ.Κ. Ρόδου 

του Δήμου Ρόδου, οδός Υψηλάντου αρ. 11 (ΑΦΜ 094044703 Δ.Ο.Υ. Ρόδου), άσκησε εναντίον του 

Δήμου Ρόδου αιτήσεις, που απευθύνονταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με τις οποίες ζητούσε την έκδοση 

διαταγών πληρωμής με βάση τιμολόγια και δελτία αποστολής που είχε εκδόσει στον πρώην Δήμο 

Καλλιθέας. Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη 

Ρόδου Δροσούλας Γεροστάθου, ο δε Δήμος Ρόδου κατά της παραπάνω εταιρείας, των διαταγών 

πληρωμής και των επιταγών προς εκτέλεση, που γράφτηκαν παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου 

απογράφου αυτών, άσκησε ανακοπές, η συζήτηση των οποίων έχει προσδιοριστεί να γίνει μέσα στον 

Οκτώβριο 2018. Συγκεκριμένα: 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1747/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 241/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1748/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 240/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1749/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 239/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1750/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 23-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 244/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1751/2013 διαταγής πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 11/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1752/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 13/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου.    

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1753/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 7-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 14/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1754/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 16/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 
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Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1755/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 8/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1756/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 12/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1757/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 242/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1758/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 238/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1759/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό κατάθεσης 243/31-12-2013 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1760/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 10/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1761/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 7-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 7/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1762/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 9/9-1-2014 ανακοπή 

του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας και της με αριθμό 1763/2013 διαταγή πληρωμής της παραπάνω 

Ειρηνοδίκης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 8-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 15/9-1-2014 

ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Επίσης μετά από αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ», η οποία 

ήδη απορροφήθηκε από την παραπάνω εταιρεία ΕΛΑΨ ΑΕ, εκδόθηκε η με αριθμό 1745/2013 διαταγή 

πληρωμής της παραπάνω Ειρηνοδίκης Ρόδου, εναντίον δε της εταιρείας αυτής, της διαταγής 

πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 30-12-2013 και με αριθμό 

κατάθεσης 1237/31-12-2013 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου. 

Κατά της παραπάνω εταιρείας, των διαταγών πληρωμής και των επιταγών προς εκτέλεση ο Δήμος 

Ρόδου πρέπει να ασκήσει πρόσθετους λόγους ανακοπής για να υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα 

γίνουν δεκτές οι παραπάνω ανακοπές και θα ακυρωθούν οι διαταγές πληρωμής, γιαυτό θα πρέπει να 

ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010 και να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω τους πρόσθετους 

λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με 

σκοπό να ακυρωθούν οι διαταγές πληρωμής και οι επιταγές προς εκτέλεση, να παραστώ στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου στις δικασίμους που θα οριστούν για τις ανακοπές και τους πρόσθετους λόγους 

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

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω 

μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνουν δεκτές οι ανακοπές και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθούν οι 

παραπάνω διαταγές πληρωμής και οι επιταγές προς εκτέλεση».  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ, 2/46827/27-7-2018 

 Την απόφαση 387/2018 (ΩΜΡΝΩ1Ρ-ΖΧ9) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Να ασκηθούν από το Δήμο Ρόδου πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΨ Α.Ε.», που θα απευθύνονται στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και αφορούν τις 

διαταγές πληρωμής 1745/2013 και 1747 έως και 1763/2013 του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Β) Δίδεται η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον νομικό σύμβουλο του δήμου Ρόδου, με πάγια 

αντιμισθία, κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο, να ασκήσει τους πρόσθετους λόγους ανακοπής με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθούν οι 

διαταγές πληρωμής και οι επιταγές προς εκτέλεση, να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στις 

δικασίμους που θα οριστούν για τις ανακοπές και τους πρόσθετους λόγους ανακοπής ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το 

Δήμο Ρόδου, να υποβάλει προτάσεις, ενστάσεις, αντενστάσεις, να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει 

μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνουν δεκτές οι ανακοπές και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθούν οι 

παραπάνω διαταγές πληρωμής και οι επιταγές προς εκτέλεση. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο εκτός ημερήσιας                                    Aπόφ. Αρ.  424/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΑΜΞΩ1Ρ-8Ω1) 

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου " Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου" προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.                                                                                                           

  (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/46978/30-7-2018) 

 

Ο  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/46978/30-7-2018 η οποία έχει ως εξής:    

«ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

   Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» με 

προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 30-7324.0001  και πίστωση  # 400.000,00# ευρώ.   

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ, 16/46978/30-7-

2018 

 Την απόφαση 387/2018 (ΩΜΡΝΩ1Ρ-ΖΧ9) της οικονομικής επιτροπής για τα εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματα 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει και καθορίζει τους όρους διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» ως εξής:  

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ   

Ε Ρ Γ Ο Υ  

                            
dccxcvi

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου 

 

Εκτιμώμενης αξίας  322.580,64 Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

1.1      Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 

ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364633, 631, 613 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Σίντου Μαρία, Χατζή Αναστασία, Βασιλώττος 

Κων/νος 

1.2 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  

1.4       Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1.5 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία :Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

     Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.       

     ΑΙΓΑΙΟΥ-     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 

καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας  σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 

προσφέροντες
dccxcvii

 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 

κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
dccxcviii

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το  τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ) ............................
dccxcix

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr 

............
dccc  dccci

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ………………….
dcccii 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει 

σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις ……/..…/…………..…
dccciii

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 

σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 

μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 

τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 

χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 

περιλαμβάνει αυτά. 

 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και υποβάλλονται 

από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
dccciv

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της 

προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). 

 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην 

περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους προσφέροντες με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  

Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς. Κατά τη συστημική 

υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης 

της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά 

υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα 

ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό 

τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της  παρούσας 

διακήρυξης.
dcccv

 

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 

στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του 

προσφέροντα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να 

υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Ενστάσεις 

 

4.1    Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  
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β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . dcccvi 

 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

 

 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών
dcccvii

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
dcccviii

. 

 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 
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 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
dcccix

 

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013
dcccx

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 
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Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείτα η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
dcccxi

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

 

 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του
dcccxii

.  

 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
dcccxiii

. 

 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 

άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 

ν.4412/2016. 

 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  

α. κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του π.δ. 39/2017,  

β. ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει 

στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 

απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
dcccxiv.

 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
dcccxv

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 

συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 

πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 

τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο 

εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται το προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 

του ν. 4412/2016. 

 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης –– Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

  

1.         Το συμφωνητικό. 

2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και     

            τα Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
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Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
dcccxvi

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- 
dcccxvii

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
dcccxviii

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 

έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
dcccxix
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- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2      «Δεν αφορά την παρούσα σύμβασηdcccxx » 

7.3       Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
dcccxxi

, καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ με Κ.Α.Ε . 30-7324.0001.       
dcccxxii

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
dcccxxiii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

 

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

  

Η αναθέτουσα αρχή
dcccxxiv

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
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Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
dcccxxv

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  771/2018 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.  Α/760 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
dcccxxvi

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

                       «Κατασκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου». 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
dcccxxvii

  322.580,64  Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 237.622,92 Ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.772,13 Ευρώ 

Απρόβλεπτα
dcccxxviii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 42.059,26  Ευρώ , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 

παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 
dcccxxix

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 126,33 Ευρώ  σύμφωνα 

με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

11.2.        Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε πεζοδρόμια της Δ.Κ Ροδίων. 

 

11.3.          Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

       Το αντικείμενο της μελέτης συνοπτικά αφορά εργασίες για την ανακατασκευή παλαιών - 

φθαρμένων πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γρίβα, Λέοντος, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καναδά, 

Κορδιγκτώνος, Ι. Δενδρινού, Γρηγορίου Ε΄.  Στα τμήματα των πεζοδρομίων που θα 

ανακατασκευαστούν θα γίνει μερική ή ολική αντικατάσταση των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των 

φωτιστικών σωμάτων, καθώς και επιμέρους ανακατασκευή τμημάτων δικτύου ανάλογα με την 

παλαιότητά τους. 

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  
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 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365)ημέρες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
dcccxxx

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
dcccxxxi

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
dcccxxxii

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

6.451,61ευρώ. 
dcccxxxiii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

......................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν 

τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
dcccxxxiv

. 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
dcccxxxv

 

 

16.1 ΔΕΝ
dcccxxxvi

  προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
dcccxxxvii

 

 

16.2   ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση  

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
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την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
dcccxxxviii

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

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

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

 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
dcccxl

.  

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
dcccxli

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ..................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα.................. και ώρα ............
dcccxlii

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 9 μηνών
dcccxliii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
dcccxliv

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 

Περίληψης ……………………………………και ΑΔΑΜ Διακήρυξης………………………..…….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr), 

(εφόσον υπάρχει), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποdcccxlv, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 dcccxlvi

 που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών  
dcccxlvii

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
dcccxlviii,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει 

να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
dcccxlix

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
dcccl

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
dcccli

. 

22.A.3 α) Κατ’εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ............ 
dccclii

( 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1,και 22.A.2. 

β) Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται dcccliiiη παράγραφος 22.Α.2.   

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:dcccliv

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

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

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

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5. «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 dccclv    

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

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

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
dccclvi

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
dccclvii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

 



493  

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 dccclviii

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
dccclix

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
dccclx

  

Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 

καλύπτονται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 23.4 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που 

αναφέρονται στο άρθρο 23.5 παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
dccclxi

  

Για τους οικονομικούς φορείς- προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα η τεχνική και 

επαγγελματική τους ικανότητα καλύπτεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις αντίστοιχες 

τάξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 23.4 της παρούσας. Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα 

δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της 

παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
dccclxii

 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
dccclxiii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
dccclxiv

 

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
dccclxv

. 

 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
dccclxvi

. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία  εντός έξι (6) μηνών  πριν από την ημερομηνία υποβολής  των 

δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
dccclxvii

  του άρθρου 22 Α.  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
dccclxviii

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
dccclxix 

σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
dccclxx

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
dccclxxi

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
dccclxxii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 
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προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
dccclxxiii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
dccclxxiv

.  

 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dccclxxv

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 

αποκλεισμού
dccclxxvi

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
dccclxxvii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
dccclxxviii

 στην: 

 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και 

 Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
dccclxxix

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  



498  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.  

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 dccclxxx

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ 

απαίτηση. 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
dccclxxxi

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
dccclxxxii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
dccclxxxiii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
dccclxxxiv

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
dccclxxxv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) (στο Μέρος IV ο οικονομικός φορέα 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
dccclxxxvi

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 592/2018 

(ΑΔΑ: ΩΡΜΗΩ1Ρ-ΙΑΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού  

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 
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     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας        

     

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Κορωναίος Ιωάννης 

 Μανωλάκης Αλέξανδρος 

                                                                    Παρασκευάς Δημήτριος 

Σταυρής Μιχαήλ 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

                                                 
i Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

ii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 

iii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 

έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

iv Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
v Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 

σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα 

άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 

ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... 

διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

vi Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 

σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο 
της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 
ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή 

πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, 

τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό 
αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf


502  

                                                                                                                                                         
vii Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

viii Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι 

αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

ixΠρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  

x Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

xi  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 

4412/2016. 

xii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 
των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

xiii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

xivΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
xv Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του 

ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 
άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  

xvi Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, 
μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της 

παρούσας. 

       xvii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. 

και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      xviiiΠρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      xix Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      xxΠρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 

xxi  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
xxii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 

xxiii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

xxivΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των μετοχών 
των Α.Ε. 

xxvΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
xxvi Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 

ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 
πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( 

ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
xxvii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 

xxviii  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 

xxix   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 

xxx  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 
καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 

εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση 
της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων”. 

xxxi  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

xxxii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

xxxiii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

xxxiv Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών 
(άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

xxxv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 

xxxvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 
αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 

xxxviiΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 

xxxviiiΠρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 

xxxix Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  

xl Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 
3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων 

στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα 

προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
xli Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 

ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
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xlii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

xliii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 

ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και 

καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

xliv Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 

xlv  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
xlvi Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση 

τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
xlvii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

xlviii  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
xlix Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 
της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

l Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ.  

li  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016). 

lii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 

liii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι 
οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
liv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lv Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

lvi  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με 

σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
lvii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

lviii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
lix  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

lx  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους 
διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 

αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

lxi  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 

1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 
4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

lxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 

καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση 

των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 

εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
lxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 

αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς 

καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε 

περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 

4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 
ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να 

περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

lxivΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 
82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 

(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

lxv  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

lxvi Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 
ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
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lxviiΕπισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 

δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 

παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

lxviii Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 

lxixΗ υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε 

δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
lxx  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο 

των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

lxxi  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση."  

lxxii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
lxxiii Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

lxxiv  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
lxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

lxxvi  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

lxxvii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 

lxxviiiΕπισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
lxxix Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 

lxxx  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η 
αντίστοιχη πρόβλεψη. 

lxxxi  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
lxxxii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 

lxxxiiiΕφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 

lxxxivΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 
κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που 

εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις 

εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 

της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία 

παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 
παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

lxxxv Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

lxxxviΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 

lxxxvii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

lxxxviiiΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η 
φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα 

ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και 
οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται 

αναλόγως.  
lxxxixΣυμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xc  Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
xciΠρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι 

την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, 

μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
xcii Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
xciii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα 

της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης 

θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός 

ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη 

διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός 

…………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν 

γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.» 
xciv Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 

σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία 

απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα 

αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και 

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν 

από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για 

τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
xcv  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 

αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xcvi  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η 

ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-

2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
xcvii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xcviiiΣε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 

υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

xcix  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
c  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 
ci Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cii   Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
ciii Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' 

του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική 

περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
civ Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται 

η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

       cv  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 

116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      cviΠρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

      cvii Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      cviii Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cix  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cx Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxi Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1. cxiiΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

2. cxiiiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
cxiv Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 

οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου 

από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί 

τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή 

Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
cxv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cxvi  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
cxvii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
cxviii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό 

καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις 

που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 

“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
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cxix  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 

4412/2016). 
cxx Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με 

ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
cxxi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
cxxii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
cxxiii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cxxiv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cxxvΤο ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cxxviΠρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
cxxvii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
cxxviii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του 

άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 

συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 

προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 

παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
cxxix Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται 

ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται 

η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής 

(πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 

72 του ν. 4412/2016). 
cxxx  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
cxxxi Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 

νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 

(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). 

Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
cxxxii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cxxxiii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cxxxiv Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά 

την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να 

έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
cxxxv Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 

καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
cxxxvi  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cxxxvii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 

μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και 

την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cxxxviii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 

τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cxxxix  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους 

ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
cxl  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cxli Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και 

ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, 

να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
cxlii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
cxliii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

cxliv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 
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κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
cxlvΣημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων 

προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο 

Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
cxlviΠρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cxlviiΥπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cxlviii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την 

αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του 

ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 

κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις 

ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας 

και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη 

διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  
cxlix  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 

76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
cl Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 

παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 

τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 

έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
cli Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 

παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς 

παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση 

των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 

επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 

βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
cliiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με 

το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
cliiiΤο εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 

άλλως διαγράφεται. 
clivΩς προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από 

τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
clv Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 

δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
clvi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
clvii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  

ν, 4412/2016. 
clviii Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη 

μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, 

περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
clix  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 

ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
clx  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 

ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 

αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

υποσυστήματος. 
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clxi Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
clxii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
clxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxiv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
clxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
clxviΕπισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 

σύμβασης.  
clxvii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
clxviii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). 

Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
clxix  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
clxx  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
clxxiΕφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
clxxiiΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 

με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα 

επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 

377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε 

ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 

παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
clxxiii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
clxxivΜόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
clxxv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 

παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
clxxviΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του 

για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση 

αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο 

να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο 

πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  
clxxvii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
clxxviii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
clxxix  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 

έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

clxxx Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
clxxxi Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα 

πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 
ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 

........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 

τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

clxxxii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, 

διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 
διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
clxxxiiiΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
clxxxiv  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή 

είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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clxxxvΠρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
clxxxviΣε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

clxxxviiΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. 

clxxxviii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
clxxxix Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cxcΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cxci Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
cxcii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 
       cxciii Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και 

άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      cxciv Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      cxcvΠρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      cxcvi Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cxcvii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cxcviii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cxcix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

3. ccΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των μετοχών 

των Α.Ε. 

4. cci Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

ccii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 

πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις 

( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

cciii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cciv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
ccv   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
ccvi  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 
αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 

ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 

“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
ccvii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
ccviii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
ccix Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
ccx Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
ccxi Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccxii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
ccxiii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
ccxiv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
ccxv Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
ccxvi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
ccxvii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 

κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

ccxviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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ccxix Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 

ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών 

και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
ccxx Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
ccxxi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
ccxxii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 
συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

ccxxiii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
ccxxiv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
ccxxv Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
ccxxvi Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
ccxxvii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016). 

ccxxviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
ccxxix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

ccxxx Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
ccxxxi Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

ccxxxii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 
κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

ccxxxiii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
ccxxxiv  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
ccxxxv  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
ccxxxvi  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους 

διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από 

τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 

κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  
ccxxxvii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 

1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του 

ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
ccxxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 

ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι 
την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 

επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

ccxxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 

καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 
άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 

ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  
ccxlΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 

του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

ccxliΤο εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
ccxlii Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
ccxliiiΕπισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 
δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 

παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
ccxliv  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
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ccxlv  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
ccxlvi  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των 

λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

ccxlvii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση."  

ccxlviii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
ccxlix Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
ccl  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
ccli  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cclii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
ccliii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
ccliv  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
cclv Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cclvi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 
τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 

cclvii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
cclviii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cclix Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
cclx  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 

που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και 

απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 

άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 
και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

cclxi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cclxii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cclxiii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 

προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
cclxivΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται 

τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 
καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 

Συμπληρώνεται αναλόγως.  
cclxv Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cclxvi     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
cclxvii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση 
τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

cclxviii Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

cclxix Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα 
διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα 
ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες 
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της  σύμβασης 
……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

cclxx Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, 
και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε 
να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των 
εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

cclxxi  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

cclxxii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα 
αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
(3821 Β'). 

cclxxiii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cclxxiv   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του 
σχετικού τιμολογίου. 

cclxxv  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

cclxxvi  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 

cclxxvii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cclxxviii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cclxxix Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  

cclxxx Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 
υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

       cclxxxi  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). 
Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      cclxxxii  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      cclxxxiii  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
      cclxxxiv  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cclxxxv  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cclxxxvi Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cclxxxvii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

5. cclxxxviii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

6. cclxxxix Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

ccxc Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς 
και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία 
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το 
ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

ccxci Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ccxcii  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
ccxciii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
ccxciv  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά 
βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη 
εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, 
όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

ccxcv  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 
4412/2016). 

ccxcvi Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 
έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

ccxcvii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
ccxcviii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
ccxcix Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccc  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
ccci  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cccii Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
ccciii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
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ccciv Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων 
δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

cccv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), 
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

cccvi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

cccvii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 
έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

cccviii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cccix  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cccx Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. 
περ. β της παρούσας. 

cccxi Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

cccxii  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cccxiii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  

31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ 

της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cccxiv Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 

πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cccxv  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του 
άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

cccxvi  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cccxvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, 
αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη 
φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
cccxviii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
cccxix Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

cccxx  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

cccxxi  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

cccxxii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cccxxiii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cccxxiv  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την 
αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, 
ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

cccxxv Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 
1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 
5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

cccxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. 
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του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

cccxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και 
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016) . 
Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 
βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 
έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

cccxxviiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

cccxxix  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
άλλως διαγράφεται. 

cccxxx Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 
ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

cccxxxi  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
cccxxxii  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cccxxxiii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 
4412/2016. 

cccxxxiv  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 
απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, 
περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

cccxxxv  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

cccxxxvi  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 

cccxxxvii Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.) 

cccxxxviii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cccxxxix  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cccxl  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cccxli  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cccxlii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  

cccxliii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cccxliv  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
cccxlv  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με 

το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
cccxlvi  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cccxlvii Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
cccxlviii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 
του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

cccxlixΣτην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

cccl Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cccli Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
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ccclii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για 
την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα 
έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

cccliii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cccliv     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
ccclv  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται 

στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση 
τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

ccclvi Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 
προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

ccclvii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα 
διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα 
ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες 
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης 
……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

ccclviii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, 
και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε 
να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των 
εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

ccclix  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

ccclx  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα 
αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
(3821 Β'). 

ccclxi  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
ccclxii   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού 
τιμολογίου. 

ccclxiii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

ccclxiv  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 

ccclxv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
ccclxvi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
ccclxvii Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 

80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  

ccclxviii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 
υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

       ccclxix  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). 
Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      ccclxx  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      ccclxxi  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
      ccclxxii  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
ccclxxiii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
ccclxxiv Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ccclxxv Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
ccclxxvi Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

7. ccclxxvii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

8. ccclxxviii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

ccclxxix Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία 
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το 
ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

ccclxxx Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
ccclxxxi  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
ccclxxxii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
ccclxxxiii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα 
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : 
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

ccclxxxiv  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 
4412/2016). 

ccclxxxv Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

ccclxxxvi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
ccclxxxvii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
ccclxxxviii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
ccclxxxix  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cccxc  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
cccxci Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
cccxciiΕφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
cccxciii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 

του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 
15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

cccxciv Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται 
ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), 
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

cccxcv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

cccxcvi Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 
εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  
διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

cccxcvii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cccxcviii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cccxcix Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. 
περ. β της παρούσας. 

cd Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

cdi  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cdii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  

31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ 

της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cdiii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 

πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cdiv  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του 
άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

cdv  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cdvi Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται 

ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της 
αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση 
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“αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
cdvii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
cdviii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

cdix  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

cdx  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

cdxi  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cdxii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cdxiii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των 
υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του 
προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

cdxiv  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 
1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 
5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 
4472/2017). 

cdxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. 
του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

cdxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και 
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 
Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 
βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 
έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

cdxviiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

cdxviii Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 
διαγράφεται. 

cdxix Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 
ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

cdxx  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
cdxxi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cdxxii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
cdxxiii Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο 

των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

cdxxiv  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

cdxxv  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, 
οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του 
άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

cdxxvi Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.) 

cdxxvii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cdxxviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 



518  

                                                                                                                                                         
cdxxix  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cdxxx  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
cdxxxi  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  

cdxxxii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cdxxxiii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
cdxxxiv  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό 

με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
cdxxxv  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cdxxxvi Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
cdxxxvii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 
του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

cdxxxviii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

cdxxxix Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cdxl Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

cdxli Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για 
την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα 
έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

cdxlii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cdxliii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
cdxliv  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες 

που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται 
ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι 
αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, 
αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

cdxlv Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

cdxlvi Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
ορισμένα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα 
σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή 
άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην 
περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... 
διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

cdxlvii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα 
έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 
4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά 
έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι 
οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

cdxlviii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως 
την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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cdxlix  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση 

που η ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 
117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 

cdl  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cdli   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 
υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

cdlii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από 
τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

cdliii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) 
ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
του προσωρινού αναδόχου. 

cdliv Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 
171).  

cdlv Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
cdlvi Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 
περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε 
διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  

cdlvii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην 
περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

       cdlviii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 
4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      cdlix  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      cdlx  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
      cdlxi  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cdlxii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cdlxiii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cdlxiv Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

9. cdlxv Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 
ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

10. cdlxvi Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού 
πλαισίου της. 

cdlxvii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο 
πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της 
δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η 
σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την 
πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων 
επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

cdlxviii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
cdlxix  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
cdlxx   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
cdlxxi  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): 

“Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον 
αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης 
της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, 
εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

cdlxxii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 
132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

cdlxxiii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με 
την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης 
εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

cdlxxiv Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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cdlxxv Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη 

των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
cdlxxvi Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
cdlxxvii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση 

αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
cdlxxviii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 
4412/2016). 

cdlxxix Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 
4497/2017 (Α' 171). 

cdlxxx Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι 
απαραίτητες λεπτομέρειες.  

cdlxxxi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του 
άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις 
περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται 
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της 
περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

cdlxxxii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον 
ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα 
ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο 
εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του 
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

cdlxxxiii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής 
λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από 
δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι 
εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 
της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

cdlxxxiv Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 
παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με 
την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 
Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω 
Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

cdlxxxv Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
cdlxxxvi  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
cdlxxxvii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών μετά την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

cdlxxxviii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον 
καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

cdlxxxix  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
cdxc Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 

3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 

31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
cdxci Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 

τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
cdxcii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας 

(αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

cdxciii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
cdxciv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω 
νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
cdxcv Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

περ. 7 του ν. 4497/2017. 
cdxcvi Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 
4488/2017. 

cdxcvii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 
παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή 
ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
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ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο 
της διακήρυξης.  

cdxcviii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων 
προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται 
στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

cdxcix  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
d  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
di  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά 
για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην 
περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το 
στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από 
τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, 
της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια 
επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του 
προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

dii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. 
άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

diii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι 
απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 
τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο 
παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον 
καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει 
αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

div Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς 
διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι 
απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 
τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται 
περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. 
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος 
του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των 
απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει 
αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

dvΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να 
είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

dvi  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

dvii Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ 
παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

dviii  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dix  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dx  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

αναθέτουσας αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. 
άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 

dxi  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 
απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

dxii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

dxiii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
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προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

dxiv Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της 
με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 

dxv  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dxvi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dxvii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dxviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dxix  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια 

από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

dxx Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dxxi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 

δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 

του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
dxxii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
dxxiii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dxxiv Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 

του ν. 4412/2016. 
dxxv  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 

έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, 
σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά 
«επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την 
υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), 
πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του 
άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

dxxvi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

dxxvii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dxxviii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ 
άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

dxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του 
υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον 
υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας 
με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι 
μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 
καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του 
κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  

dxxx Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
dxxxi     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
dxxxii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 
έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 

διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
dxxxiiiΣυμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
dxxxiv Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα 

πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 

ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 

........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 
τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 
dxxxv Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, 

διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 
είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
dxxxvi  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
dxxxvii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή 

είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
dxxxviii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
dxxxix   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

dxl  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. 

dxli  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
dxlii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dxliii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
dxliv Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
dxlv Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 
       dxlvi  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και 

άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
      dxlvii  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

      dxlviii  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      dxlix  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
dl  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dli Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
dlii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

11. dliii Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 

μετοχών των Α.Ε. 

12. dliv Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

dlv Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 

πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις 

( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

dlvi Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
dlvii  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
dlviii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
dlix  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 
αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 

ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 
ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 

“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
dlx  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
dlxi Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
dlxii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
dlxiii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
dlxiv Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
dlxv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
dlxvi  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
dlxvii Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
dlxviii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
dlxix Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
dlxx Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 
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κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
dlxxi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

dlxxii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών 

και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
dlxxiii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
dlxxiv  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
dlxxv Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
dlxxvi Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
dlxxvii Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
dlxxviii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
dlxxix Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
dlxxx  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 
dlxxxi  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
dlxxxiiΠρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
dlxxxiii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

dlxxxiv Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
dlxxxv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 

κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
dlxxxvi  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
dlxxxvii  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
dlxxxviii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
dlxxxix  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους 
διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από 

τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

dxc  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 

και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 
4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

dxci Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι 

την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
dxcii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 

με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 
καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 

άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  
dxciiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
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dxciv  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
dxcv Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
dxcvi  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του 
άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dxcvii  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dxcviii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
dxcix  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των 

λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 
dc  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση."  
dci  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
dcii Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
dciii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dciv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dcvi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dcvii  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
dcviii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcix  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
dcx  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
dcxi  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dcxii Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
dcxiii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 
που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και 

απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 

άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
dcxiv Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
dcxv Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dcxvi Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

dcxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 
υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται 

τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 

καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

dcxviii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
dcxix     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
dcxx  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 
έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 

διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
dcxxi Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
dcxxii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα 
πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 

ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 

........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 
τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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dcxxiii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, 

διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

dcxxiv  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
dcxxv  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι 

αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
dcxxvi  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
dcxxvii   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

dcxxviii  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

του ν. 4412/2016. 
dcxxix  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
dcxxx Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dcxxxi Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
dcxxxii Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
dcxxxiii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή 

αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' 
της παρούσας. 

       dcxxxiv  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και 

άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
      dcxxxv  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

      dcxxxvi  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      dcxxxvii  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
dcxxxviii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dcxxxix Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
dcxl Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

13. dcxli Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 

μετοχών των Α.Ε. 

14. dcxlii Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

dcxliii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 

πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις 

( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

dcxliv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
dcxlv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
dcxlvi   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
dcxlvii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 

ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 
“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

dcxlviii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
dcxlix Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
dcl Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
dcli Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
dclii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
dcliii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
dcliv  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
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dclv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
dclvi Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
dclvii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
dclviii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 
κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 

του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
dclix  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

dclx Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών 

και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
dclxi Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
dclxii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
dclxiii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
dclxiv Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
dclxv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
dclxvi Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
dclxvii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
dclxviii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή 

οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 
dclxix  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
dclxx Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
dclxxi Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

dclxxii Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
dclxxiii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 

κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
dclxxiv  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
dclxxv  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
dclxxvi  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
dclxxvii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους 
διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από 

τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 

διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

dclxxviii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 

1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του 
ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

dclxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι 

την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
dclxxx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 
με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 
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καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 

άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 

ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  
dclxxxiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 

(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
dclxxxii  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
dclxxxiii Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 

ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
dclxxxiv  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του 
άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dclxxxv  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dclxxxvi  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
dclxxxvii  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο 

των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 
dclxxxviii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

dclxxxix  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
dcxc Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
dcxci  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dcxcii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcxciii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dcxciv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dcxcv  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
dcxcvi Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcxcvii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
dcxcviii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
dcxcix  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dcc Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
dcci  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 
που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και 

απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 
εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 

άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
dccii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
dcciii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dcciv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

dccv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 
υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται 

τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 

καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

dccvi Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
dccvii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
dccviii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 
έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 

διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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dccix Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
dccx Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα 

πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 

ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 
........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 

τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 

γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 
dccxi Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, 

διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 

διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 
είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 

προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 
την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

dccxii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
dccxiii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι 

αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
dccxiv  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
dccxv   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

dccxvi  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 
4412/2016. 

dccxvii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη 

των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
dccxviii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dccxix Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
dccxx Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο 

στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του 

άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  
dccxxi Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 
       dccxxii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). Πρβ. και 

άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      dccxxiii  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      dccxxiv  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 

      dccxxv  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
dccxxvi  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dccxxvii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
dccxxviii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
dccxxix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1. dccxxx Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

2. dccxxxi Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

dccxxxii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 

ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 

πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις 
( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 

δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 
dccxxxiii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
dccxxxiv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
dccxxxv   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
dccxxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 

αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 
ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 

ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 
“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

dccxxxvii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
dccxxxviii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα 

έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
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dccxxxix Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 
dccxl Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
dccxli Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
dccxlii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
dccxliii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., 

με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
dccxliv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
dccxlv Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
dccxlvi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
dccxlvii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται 
με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 
dccxlviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας 

συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
dccxlix Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 

ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών 

και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

dccl Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
dccli  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
dcclii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 

συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 
dccliii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
dccliv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
dcclv Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 

ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
dcclvi Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του 

ΜΕΕΠ.  
dcclvii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 

4412/2016). 
dcclviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
dcclix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
dcclx Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

dcclxi Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
dcclxii  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας 

αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα 

αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
dcclxiii Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 

αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η 

αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
dcclxiv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 

κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
dcclxv  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
dcclxvi  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
dcclxvii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον 

από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
dcclxviii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 

διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους 
διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από 

τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται 
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κατά τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

dcclxix  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 

1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του 

ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
dcclxx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι 

την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
dcclxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 

με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 
καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 

άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  
dcclxxiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 

(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
dcclxxiii  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
dcclxxiv Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους 

ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
dcclxxv  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του 

άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dcclxxvi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dcclxxvii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
dcclxxviii  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο 

των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

dcclxxix  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

dcclxxx  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
dcclxxxi Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
dcclxxxii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dcclxxxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcclxxxiv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dcclxxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dcclxxxvi  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
dcclxxxvii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dcclxxxviii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
dcclxxxix  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dccxc Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
dccxci  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 

που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και 

απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 

άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 
και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

dccxcii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
dccxciii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dccxciv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 

προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
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dccxcv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 

υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται 

τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 

καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

dccxcvi Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
dccxcvii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
dccxcviii  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την 
έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

dccxcix Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 

dccc Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα 
διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή 
άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα 
ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες 
…………………. τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης 
……, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

dccci Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 
σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο 
παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, 
και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε 
να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 
διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των 
εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 

dcccii  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 
οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 

dccciii  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα 
αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 
(3821 Β'). 

dccciv  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
dcccv   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού 
τιμολογίου. 

dcccvi  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

dcccvii  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 
μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου. 

dcccviii Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dcccix Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 
dcccx Επισημαίνεται ότι, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στις οποίες αφορά το παρόν τεύχος, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 

του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). Σε διαφορετική περίπτωση, απαλείφεται το πρώτο 
εδάφιο του άρθρου 4.2 περ. ε).  

dcccxi Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 
δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 
υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας. 

       dcccxii  Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116). 
Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  

      dcccxiii  Πρβ. Άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
      dcccxiv  Πρβ. Άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
      dcccxv  Πρβ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
dcccxvi  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
dcccxvii Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
dcccxviii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
dcccxix Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

3. dcccxx Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης 
των μετοχών των Α.Ε. 

4. dcccxxi Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

dcccxxii Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου 
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία 
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το 
ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

dcccxxiii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
dcccxxiv  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
dcccxxv   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
dcccxxvi  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα 
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : 
“Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του 
άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 

dcccxxvii  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 
4412/2016). 

dcccxxviii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  

dcccxxix Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
 
dcccxxx Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
dcccxxxi Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
dcccxxxii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
dcccxxxiii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
dcccxxxiv Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
dcccxxxv Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
dcccxxxvi Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 

του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 
συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 
15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 

dcccxxxvii Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται 
ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η 
κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), 
αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

dcccxxxviii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την 
περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. 

dcccxxxix Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 
εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  
διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

dcccxl Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
dcccxli  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
dcccxlii Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. 
περ. β της παρούσας. 

dcccxliii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

dcccxliv  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
dcccxlv Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  

31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ 

της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
dcccxlvi Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ 

πτυχία του ΜΕΕΠ.  
dcccxlvii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους 
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 

dcccxlviii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
dcccxlix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, 
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αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη 
φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
dcccl Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
dcccli Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 

dccclii  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

dcccliii Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  αποτελεί δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική 
δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

dcccliv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν 
από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία 
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  

dccclv  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 
εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  

dccclvi  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
dccclvii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
dccclviii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την 
αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 
4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων 
καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, 
ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

dccclix  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 
76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 
παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. 
η' του ν. 4472/2017). 

dccclx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται 
και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. 
του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

dccclxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 
αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και 
να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). 
Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 
βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την 
έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την 
παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  

dccclxiiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 

dccclxiii  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 
άλλως διαγράφεται. 

dccclxiv Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από 
τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

dccclxv  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να 
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο 
εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
dccclxvi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
dccclxvii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 
4412/2016. 

dccclxviii  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 
απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, 
περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

dccclxix  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  

dccclxx  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 
ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο 
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υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
υποσυστήματος. 

dccclxxi Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-
2017   Κ.Υ.Α.) 

dccclxxii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
dccclxxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dccclxxiv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
dccclxxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
dccclxxvi  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις 

περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας 
σύμβασης.  

dccclxxvii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
dccclxxviii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην 

περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
dccclxxix  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό 

με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
dccclxxx  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
dccclxxxi Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
dccclxxxii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη 
βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 
του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως 
εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του 
προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

dccclxxxiii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

dccclxxxiv Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
dccclxxxv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και 
επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

dccclxxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 
εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για 
την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα 
έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει 
αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  


