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 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 34/ 18-9-2018 

  

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 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 του άρθρου 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/ 55893/14-9-2018, η οποία κοινοποιήθηκε 

νομότυπα και σύμφωνα με το άρθρο 77 του 4555/2018. 

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. Σταυρή Μιχαήλ 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ, 5. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: κ.κ.   1. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ (δικ/νος), 2. Παρασκευά Δημήτριο (δικ/νος),              3. 

Ψυλλάκη Βασίλειο (δικ/νος), 4. Καραγιάννη Μαρία (δικ/νη), 5. Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος),  6. Σπανό - 

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

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

Τριανταφυλλιάς, της υπαλλήλου του   τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Ρόδου κ.  Καρτάνου Παρασκευής, της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου Παρασκευής, 

του Δ/ντή Τεχνικών Έργων  και Υποδομών κου Μπεκιάρη Αλέξανδρου, του  Προϊστάμενου της Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Ανθούλα Κυριάκου και του υπαλλήλου του τμήματος 

Προϋπολογισμού και Πληροφόρησης κου Μοσχούς Σωτήρη,  

 

ΘΕΜΑ                                                           Aπόφ. Αρ.  478/ 2018 (ΑΔΑ: Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2  ) 

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 (8) οκτώ 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:   
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Έγκριση και κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΏΝ 

(AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ 

«ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΥΤΌΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΌ 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΎΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΆΔΑ – 

ΚΎΠΡΟΣ 2014 -2020»  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με  αριθμ. πρωτ, 2/55901/14-9-2018) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί το έργο είναι χρηματοδοτούμενο και υπάρχουν προθεσμίες 

που πρέπει να τηρηθούν. 

2. Έγκριση πρακτικού κήρυξης άγονης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση τμήματος Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  & κτηματολογίου Δήμου 

Ρόδου με  αριθμ. πρωτ, 2/56001/14-9-2018) 

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί γιατί μετά τον άγονο διαγωνισμό θα ακολουθήσει και άλλη 

διαδικασία για την αξιοποίηση του σημαντικού αυτού μνημείου της πόλης μας. 

3. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3. 078,54 € του 

υπολόγου υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου, ο οποίος ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση 

της Ο.Ε. αρ. 437/2018 για τις ανάγκες πληρωμής εξόδων για την παραλλαγή, μετατόπιση 

δικτύου (Μετατόπιση ξύλινου στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού αντικατάσταση 

του με τσιμεντένιο) και για την τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό δημοτικού φωτισμού 

στην οδό Ορφέως Ιαλυσού. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου με   αριθμ. πρωτ, 16/55701/14-9-

2018) 

Το θέμα θεωρείται επείγον διότι η απαλλαγή υπολόγου γίνεται σε  ημερομηνία που έχει 

καθοριστεί με τον ορισμό του. 

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την τροποποίηση που αφορά στην σύμβαση με αριθμό 

πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου». 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.56487/48-9-2018 ) 

Το θέμα είναι επείγον διότι αφορά την ασφάλεια των οχημάτων του δήμου που κυκλοφορούν 

καθημερινά στους δρόμους 

5. Ορισμός υπολόγου (Κυριάκος Ανθούλας) για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου 

δωρεάν παραχώρησης ενός  νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αριθμ.πρωτ.2/56476/18-9-2018 ) 

Το θέμα θεωρείται επείγον προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης του 

απορριμματοφόρου. 

6. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75633 για το έργο «Δίκτυο Δημοτικού 

Φωτισμού Κατταβιάς» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56206/17-09-2018) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει ο διαγωνισμός να περάσει στο επόμενο στάδιο της 

ανακήρυξης του οριστικού μειοδότη. 

7. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτιώσεις βατότητας οδών Δ.Ε. 

Καλλιθέας"         
      (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56206/17-09-2018) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει ο διαγωνισμός να περάσει στο επόμενο στάδιο της 

ανακήρυξης του οριστικού μειοδότη. 

8. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου "  

    (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56578/18-09-2018) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι πρέπει ο διαγωνισμός να περάσει στο επόμενο στάδιο της 

ανακήρυξης του οριστικού μειοδότη. 

 

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

 

 



Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του Προέδρου της για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των 

ανωτέρω θεμάτων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ένταξη των παρακάτω Οκτώ   (8) κατεπειγόντων θεμάτων στην 34η  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 και κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΏΝ 

(AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ 

«ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΑΥΤΌΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΉΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΌ 

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΎΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΆΔΑ – 

ΚΎΠΡΟΣ 2014 -2020»  

2. Έγκριση πρακτικού κήρυξης άγονης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 

του δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

  

3. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3. 078,54 € του 

υπολόγου υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου, ο οποίος ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση 

της Ο.Ε. αρ. 437/2018 για τις ανάγκες πληρωμής εξόδων για την παραλλαγή, μετατόπιση 

δικτύου (Μετατόπιση ξύλινου στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού αντικατάσταση 

του με τσιμεντένιο) και για την τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό δημοτικού φωτισμού 

στην οδό Ορφέως Ιαλυσού. 

4. Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την τροποποίηση που αφορά στην σύμβαση με αριθμό 

πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου». 

5. Ορισμός υπολόγου (Κυριάκος Ανθούλας) για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου 

δωρεάν παραχώρησης ενός  νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου. 

6. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75633 για το έργο «Δίκτυο Δημοτικού 

Φωτισμού Κατταβιάς» 

7. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτιώσεις βατότητας οδών Δ.Ε. 

Καλλιθέας"         

8. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου "  

 
ΘΕΜΑ 1

ο
                                                       Aπόφ. Αρ.  479/ 2018 (ΑΔΑ: 72ΖΟΩ1Ρ-Ι70  ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 



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

με αρ. πρωτ.: 2/55708/14-9-2018) 

 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

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. 

2/55708/14-9-2018 η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ:  Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού 

έτους  2018. 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρ. 4ΒΔ17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής 

διοίκησης και  λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», για την ενίσχυση των πιστώσεων που 

αποδεικνύονται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανεπαρκείς ή για τη δημιουργία νέων 

πιστώσεων προς αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που δεν έχουν προβλεφθεί, 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό ειδική πίστωση με τον τίτλο «αποθεματικό. Η μεταφορά της πίστωσης 

γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και για λόγους λογιστικής τάξης πραγματοποιείται μέσω 

του αποθεματικού (άρθρο 8 παρ. 3 και 5 ΒΔ 17/5-15/6/1959). 

 Επειδή στο Δήμο μας παρουσιάσθηκαν υπηρεσιακά γεγονότα  και απρόοπτες ανάγκες επιβάλλεται 

η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού 

προγράμματος δράσης  για να εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα 

χαρακτήρα. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6262.0009 και τίτλο «Κλάδεμα υψηλών δένδρων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, 

κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 35-6262.0016 και τίτλο «Κλαδέματα υψηλών δένδρων στη ΔΕ Αφάντου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Αύξηση πιστώσεων 

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

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000,00€, κατά 120.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, 

τεύχος Β’ ). 

 

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 1.977.179,64€, κατά        

10.500,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 10.500,00€ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

δαπάνης 32.500,00€, κατά  10.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 



ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 10.500,00€ 

 

 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 798.971,66 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται  

κατά 120.000,00€ και το τελικό αποθεματικό είναι 678.971,66€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 201.832.015,64 

ΕΞΟΔΑ 201.153.043,98 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 678.971,66 

 

(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.: 2/56552/18-9-2018 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/55708/14-9-2018 εισήγηση 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018» ως εξής:  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/55708/14-09-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

                                                             ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0006 «Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 128.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0006 

2. Κ.Α 1321.0007 «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 68.200,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 69-7341.0007 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 30-6662.0010.0005 και τίτλο «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Προμηθειών. 

2. Κ.Α.64-7341.0006 και τίτλο «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» στο Φαληράκι» 

προϋπολογισμού δαπάνης 128.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

3. Κ.Α. 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών 

και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 

68.200,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 798.971,66 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/55708/14-09-2018 εισήγηση μειώνεται κατά 144.000,00€  

και το τελικό αποθεματικό είναι 654.971,66€ 

 



 

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

 

ΕΣΟΔΑ 202.028.715,64 

ΕΞΟΔΑ 201.373.743,98 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 654.971,66 

 

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

 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος αναφέρει προφορικά άλλη μία επείγουσα εισήγηση η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 

12.500,00€, κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α.                  00-

6442.0007, 00-6442.0008, 70-6463.0002  

Εισαγωγή 

1. Κ.Α. 00-6442.0007 και τίτλο «Οργάνωση Συναντήσεων Εταίρων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

2. Κ.Α. 00-6442.0008 και τίτλο «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού 

δαπάνης  4.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α. 30-7333.0032 και τίτλο «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή Τραπεζία Δ.Κ. 

Αφάντου - Α' Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης  100.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

4. Κ.Α. 70-6463.0002  και τίτλο «Έξοδα δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο για την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6715.0002 και τίτλο «Μουσείο Νεολληνικής Τέχνης» προϋπολογισμού δαπάνης 282.000,00€, 

κατά 75.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Μουσείου 

Νεοελληνικής Τέχνης. (ΦΕΚ τροποποίησης συστατικής πράξης Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου 

Ροδίων: 2245/2-8-2012, τεύχος Β’ ). 

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

παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 5.037,05€, κατά 239,57€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

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

παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 53.245,52€, κατά 518,90€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

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

παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 20.679,18€, κατά 29,47€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α. 45-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, 

παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 3.439,35€, κατά 120,28€, με 

μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 



 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 798.971,66 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στις υπ΄αρ. 2/55708/14-09-2018, 2/56552/18-09-2018 εισηγήσεις μειώνεται κατά 

319.908,22€ και το τελικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη 

του προϋπολογισμού 

διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

                                         

                                                                                       

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55708/14-9-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης 

Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/56552/18-9-2018 του τμήματος προϋπολογισμού 

& πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

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

 Το Π.Δ. 80/2016, το Π.Δ 113/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

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

έτους 2018, ως κατωτέρω: 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 35-6262.0009 και τίτλο «Κλάδεμα υψηλών δένδρων» προϋπολογισμού δαπάνης 74.000,00 €, 

κατά 74.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 35-6262.0016 και τίτλο «Κλαδέματα υψηλών δένδρων στη ΔΕ Αφάντου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 74.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Αύξηση πιστώσεων 

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

Αθλητισμού Ρόδου)» προϋπολογισμού δαπάνης 2.100.000,00€, κατά 120.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του ΔΟΠΑΡ. (ΦΕΚ σύστασης ΔΟΠΑΡ: 1205/14-6-2011, 

τεύχος Β’). 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ 202.028.715,64 

ΕΞΟΔΑ 201.549.652,20 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 479.063,44 



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 1.977.179,64€, κατά        

10.500,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 10.500,00€ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

δαπάνης 32.500,00€, κατά  10.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 10.500,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 1321.0006 «Διευθέτηση ρεύματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 128.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 64-7341.0006 

2. Κ.Α 1321.0007 «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 68.200,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή εξόδου στον Κ.Α. 69-7341.0007. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α. 30-6662.0010.0005 και τίτλο «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

του τμ. Προμηθειών. 

2. Κ.Α. 64-7341.0006 και τίτλο «Διευθέτηση τμήματος ρέματος «ΠΟΤΟΥ» στο Φαληράκι» 

προϋπολογισμού δαπάνης 128.500,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. 

3. Κ.Α. 69-7341.0007 και τίτλο «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ερπυστιοφόρου προωθητή γαιών 

και ενός (1) καινούργιου περιστρεφόμενου ελαστιχοφόρου εκσκαφέα» προϋπολογισμού δαπάνης 

68.200,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0020 και τίτλο «Δαπάνες για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 

12.500,00€, κατά 10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους Κ.Α.                  00-

6442.0007, 00-6442.0008, 70-6463.0002. 

 

Εισαγωγή πιστώσεων 



1. Κ.Α. 00-6442.0007 και τίτλο «Οργάνωση Συναντήσεων Εταίρων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

2. Κ.Α. 00-6442.0008 και τίτλο «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης  4.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

3. Κ.Α. 30-7333.0032 και τίτλο «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή Τραπεζία Δ.Κ. 

Αφάντου - Α' Φάση» προϋπολογισμού δαπάνης  100.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

4. Κ.Α. 70-6463.0002  και τίτλο «Έξοδα δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο για την πράξη ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 00-6715.0002 και τίτλο «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης» προϋπολογισμού δαπάνης 

282.000,00€, κατά 75.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης. (ΦΕΚ τροποποίησης συστατικής πράξης Μουσείου Νεοελληνικής 

Τέχνης Δήμου Ροδίων: 2245/2-8-2012, τεύχος Β’). 

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

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

239,57€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

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

χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017» προϋπολογισμού δαπάνης 53.245,52€, κατά 

518,90€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

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

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

29,47€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

5. Κ.Α. 45-6063.0004 και τίτλο «Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε 

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

120,28€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 798.971,66 € και μετά από τις παραπάνω μεταβολές μειώνεται κατά 

319.908,22€ και το τελικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ 

 

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

                                      

ΘΕΜΑ 2
ο
                                                                 Aπόφ. Αρ.  480/ 

2018 (ΑΔΑ: Ψ7Λ6Ω1Ρ-ΑΞ4  ) 

Αναμόρφωση ολοκληρωμένου 

πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου 

Ρόδου έτους 2018 

(Εισήγηση τμήματος 

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

2/55706/14-9-2018) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. 

2/55706/14.09.2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του τμήματος 

Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018 

      Με την υπ. αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942 και 3635 B') κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας 

ΕΣΟΔΑ 202.028.715,64 

ΕΞΟΔΑ 201.549.652,20 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 479.063,44 



παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των 

ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή 

επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν 

την κατάρτιση αυτών και η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των 

στόχων. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προβούν υποχρεωτικά 

σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2018 (ΟΠΔ 2018), σύμφωνα με τους Πίνακες 

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος Α', ακολουθώντας την υφιστάμενη έως 

σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 

2018, η αρμόδια για τον έλεγχο αρχή, εν προκειμένω η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα μεριμνήσει 

για την υποβολή του στο Παρατηρητήριο, ακολουθώντας τη συνήθη διαδικασία. Το σύνολο των ΟΠΔ 

2018 θα πρέπει να έχουν αναμορφωθεί και περιέλθει στο Παρατηρητήριο το αργότερο μέχρι την 30
η
 

Σεπτεμβρίου 2018. 
Με την υπ΄αρ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο το ΥΠΕΣ δίνει τις ακόλουθες οδηγίες για την υποχρεωτική 
αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018: 
Β. Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων επισημαίνονται τα εξής: 

Β1. Αντιστοίχιση πινάκων και υπόχρεων φορέων 

     Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ συμπληρώνουν τον 

πίνακα «Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ». 
Σημειώνεται ότι η ονοματολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραμένει η ίδια. 

Β2. Συμπλήρωση πινάκων στοχοθεσίας 

1. Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ 

ΣΤΟΧΟΥΣ»: Σε αυτή τη στήλη, θα αποτυπώνεται η σύνοψη του προϋπολογισμού του φορέα, όπως 

αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την κατάρτιση / αναμόρφωση του ΟΠΔ, σύμφωνα με τις κατηγορίες 

της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη 

ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». Εφιστάται η προσοχή σε αυτό το σημείο διότι υπάρχουν τροποποιήσεις 

τόσο στις κατηγορίες όσο και στις ομαδοποιήσεις. Τα ποσά της στήλης 1 αποτελούν τη βάση 

αναφοράς για την κατάρτιση του προγράμματος εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού ανά μήνα, 

δηλαδή της μηνιαίας στοχοθεσίας. Η μηνιαία στοχοθεσία καταγράφεται στις στήλες 2-4, 6-8, 10-12 

και 14 - 16. Στις στήλες 5, 9, 13 και 17 αθροίζονται αυτόματα οι τριμηνιαίοι στόχοι σε σωρευτική 

βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο και έτος). Με τη στήλη 18 πραγματοποιείται έλεγχος ταύτισης 

της στοχοθεσίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη 1. 

2. Στήλη 19 «ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ»: Σε αυτή τη στήλη συμπληρώνεται η προϊσχύουσα 

στοχοθεσία του έτους. Δεδομένης της αλλαγής στην κατηγοριοποίηση και της μετάβασης στη νέα 

διαδικασία στοχοθεσίας, κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 δεν είναι υποχρεωτική η 

συμπλήρωση αυτής της στήλης. Στις επόμενες αναμορφώσεις ΟΠΔ η συμπλήρωση αυτής της 

στήλης είναι υποχρεωτική. 

3. Γραμμή 6 «Διαθέσιμα»: Θα καταγραφεί το ύψος των διαθεσίμων (ταμείο, καταθέσεις στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες) του υπόχρεου φορέα κατά την 31.12 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. Συνεπώς, κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018, σε αυτό το πεδίο θα 

καταχωρηθεί το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2017, ενώ κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ 2019 θα 

καταχωρηθεί το ύψος των διαθεσίμων της 31.12.2018. Σε κάθε περίπτωση, το καταχωρηθέν ποσό 

διαθεσίμων στον πίνακα στοχοθεσίας και το αντίστοιχο υποβληθέν στοιχείο στις βάσεις δεδομένων 

του ΥΠΕΣ πρέπει να ταυτίζονται. 

4. Γραμμή 7 «Χρηματικό / ταμειακό υπόλοιπο» (και στην περίπτωση του πίνακα Σ.3-



ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ: γραμμή 9 «Ταμειακό υπόλοιπο (του προϋπολογισμού) που μεταφέρεται από 

την προηγούμενη χρήση»): Θα καταγραφεί το ύψος του χρηματικού / ταμειακού υπολοίπου του 

προϋπολογισμού. 

5.  Γραμμή Γ1 « Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους»: Θα 

καταγραφεί το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων της 31.12 του προηγούμενου οικονομικού έτους, 

δηλαδή του 2017 κατά την αναμόρφωση του ΟΠΔ 2018 ή του 2018 κατά την κατάρτιση του ΟΠΔ 

2019. Το καταχωρηθέν ποσό υποχρεώσεων στον πίνακα στοχοθεσίας και το σύνολο των απλήρωτων 

υποχρεώσεων (στήλη 26) του Μητρώου Δεσμεύσεων και των απλήρωτων υποχρεώσεων από 

νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρβαση πιστώσεων, όπως αυτό προκύπτει από τα υποβληθέντα στοιχεία στις 

βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, πρέπει να ταυτίζονται. 

6. Γραμμή Γ2 «Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας»: Θα καταγραφούν οι 

στόχοι του φορέα σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων του κατά 

τη διάρκεια του έτους. Ο στόχος νια τις απλήρωτες υποχρεώσεις στη λήξη του έτους (Στήλη 

16 «Δεκέμβριος») ισούται υποχρεωτικά με μηδέν (0). 

7. Τα σημεία από 3 έως 6 δεν ισχύουν για τη συμπλήρωση του πίνακα «Σ.4-

ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ». 

Γ. Έλεγχος επίτευξης στόχων 

Ο έλεγχος επίτευξης στόχων πραγματοποιείται από το Παρατηρητήριο ανά τρίμηνο: 

• επί του συνολικού στόχου των υποομάδων «Ιδια έσοδα» και «Εσοδα ΠΟΕ» και επί του στόχου 

Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ για δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό σε ταμειακή βάση 

• επί του συνολικού στόχου ιδίων εσόδων και επί του στόχου Ισοζυγίου ΟΠΔ για νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου που τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε για έγκριση την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018.  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 
1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2018. 
2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση της αναμόρφωσης της 
Στοχοθεσίας έτους 2018 των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την 
ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες 

στοχοθεσίας, των: 
1. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) 
2. Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης 
3. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
4. Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας» 

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

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 την υπ΄ αριθ. 2/55706/14-09-2018 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την υπ’ αριθμ. 34574/05-07-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

Οικονομικών (ΦΕΚ 2942 ΚΑΙ 3635 Β’), 

 Την υπ’ αριθμ. 44485/06-08-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 

Ρόδου έτους 2018, σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 



Β) Παραπέμπει την Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 

Ρόδου έτους  2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και 

κατακύρωσή του, όπως ακριβώς προβλέπεται (άρθρο 189 του Ν. 4555/2018, άρθρο 72 του 

Ν.3852/2010). 

Τα ανωτέρω επισυναπτόμενα έγγραφα, οι πίνακες στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου και Νομικών 

Προσώπων του Δήμου, θεωρούνται ως αναπόσπαστα έντυπα – ένθετα της παρούσας  
 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
                                                      Aπόφ. Αρ.  481/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΓΖΩ1Ρ-ΙΞΛ ) 

Έγκριση πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του 

πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων για τα έτη 2018-

2019 του Δήμου Ρόδου  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/54955/11-9-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρ.: 2/54955/11.09.2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, ως κατωτέρω: 

«Θέμα:   Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης ) του πρόχειρου διαγωνισμού για την επισκευή ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων 

για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Ρόδου 

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση της απόφασης του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης   του πρόχειρου  διαγωνισμού για την  

επισκευή ελαστικών οχημάτων μηχανημάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Ρόδου (οριστικό 

μειοδότη) . 

Η εργασία αφορά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ρόδου τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί με 

βλάβες στα ελαστικά και τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της καθημερινότητας όπως αποκομιδή 

απορριμμάτων κ.λ.π.. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες σύναψης 

της  σύμβασης συντήρησης και επισκευής ελαστικών. 

Συνημμένα: 

2
ο
 πρακτικό επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

πρόχειρου διαγωνισμού   για την εργασία  επισκευή ελαστικών οχημάτων μηχανημάτων για τα έτη 

2018-2019 (οριστικό μειοδότη)» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

  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 Δευτέρα  10 του μηνός Σεπτεμβρίου 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. Τσουκάλης Τσαμπίκος), 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 2
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  στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών.  

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη: 

Α.Το από 17/07/2018 πρακτικό της επιτροπής , το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 

421/2018(ΑΔΑ:Ω1ΗΦΩ1Ρ-8Ν9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ορίστηκε 

προσωρινός ανάδοχος ο Μιχαλάκης Λουκάς. 

Β. Την από  23/08/2018 πρόσκληση με αρ.πρωτ. 2/51616 που απεστάλη στις 23/08/2018 στον 

Μιχαλάκη Λουκά και τον καλούσε να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Προχώρησε στη συνέχιση του διαγωνισμού (2
ο
 στάδιο – έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 

συντάσσοντας το παρών πρακτικό  
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν τα εξής: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

 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. 

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. 

 Κατατέθηκε βεβαίωση από την ιστοσελίδα του Σ.ΕΠ.Ε. στην οποία αναγραφόταν ότι εκ του 

παρόντος δεν  χορηγείται  το Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Για τον 

παραπάνω λόγο ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί 

εις βάρος του κυρώσεις ή πρόστιμα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα  ΣΕΠΕ για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας  

Ελέγχθηκαν από εμάς και βρέθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

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 οριστικό ανάδοχο για τη εργασία επισκευή ελαστικών, οχημάτων και μηχανημάτων 

2018-2019 τον ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ «ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» με έδρα 

Παστίδα Ρόδος 85106, Α.Φ.Μ.: 039808723, Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542, τηλ. 2241048132, με ποσό 

60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54955/11-09-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Την με αρ. 303/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΔΡΒΩ1Ρ-Β7Ε) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα “Έγκριση μελέτης και 

όρων διακήρυξης για «υπηρεσία επισκευή ελαστικών οχημάτων– Μηχανημάτων για τα έτη 2018 

και 2019», προϋπολογισμού 60.000,00€ ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 



 Την με αρ. 421/2018 (Α.Δ.Α.: Ω1ΗΦΩ1Ρ-8Ν9) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα “ 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.” 

 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 ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «Επισκευή ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων για τα έτη 2018-

2019 του Δήμου Ρόδου», 

 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «Επισκευή ελαστικών οχημάτων - 

μηχανημάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Ρόδου» και ορίζει  οριστικό μειοδότη τον  

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΛΟΥΚΑ «ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» με έδρα Παστίδα Ρόδος 

85106, Α.Φ.Μ.: 039808723, Δ.Ο.Υ.: ΡΟΔΟΥ 7542, τηλ. 2241048132, με ποσό 60.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.» 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
                                                     Aπόφ. Αρ.  482/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΣΨΠΩ1Ρ-Ω4Τ ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής 

συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την 

πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες 

και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222  

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/55081/12-9-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρ.: 2/55081/12.09.2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη 

οριστικού μειοδότη, ως κατωτέρω: 

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

οριστικού μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΤΕΒΑ) 2014 -2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222». 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΤΕΒΑ) 2014 -2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΞΗ«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222».» 

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

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ»  

(ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222». 



 

Στη Ρόδο στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αριθμό 5/2018 Απόφαση της Ο.Ε. 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 των μειοδοτών του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 56378,1 του 

ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222» ενδεικτικού προϋπολογισμού 320.880,51€ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε 

και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 132/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με 

την 1608/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με TED 149852-2018, στον Ελληνικό Τύπο και σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 11/04/2018 με την περίληψη του 

διαγωνισμού 2/21681/11-04-2018. 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. 125/2018 της Ο.Ε., 1068/2017 του Δ.Σ.). Τέλος, ο διαγωνισμός 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος.  

Κατά την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και συγκεκριμένα κατά της απόφασης της Ο.Ε. 301/2018, 

ασκήθηκε δικαστική προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. από την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ, με αποτέλεσμα η πρόσκληση που απηύθυνε ο Δήμος για την 

υποβολή των δικαιολογητικών μειοδότη στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 16/07/2018 

ηλεκτρονικά, και σε τρεις (3) ημέρες πρωτότυπα,  να μην ενεργοποιηθεί για να εξεταστούν τα 

δικαιολογητικά, μέχρι να δικαστεί η προσφυγή. 

Μετά την εξέταση της προσφυγής και την απόρριψη της, με την 680/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. ο 

Δήμος προχώρησε στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών των μειοδοτριών εταιρειών:  

1. RAMOS A.E. με συστημικό αριθμό προσφοράς 97392 

2. SPARTAN PARTNERS ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Ι.Κ.Ε. με συστημικό αριθμό προσφοράς 96947 

3. ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ με συστημικό αριθμό 

προσφοράς 96120 

4. ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε. με συστημικό αριθμό προσφοράς 96042 

5. ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ με συστημικό αριθμό προσφοράς 96092 

6. ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε. με συστημικό αριθμό προσφοράς 97490 

στις 06/09/2018 και διαπίστωσε ότι όλες οι εταιρείες είχαν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά 

ηλεκτρονικά αλλά και πρωτότυπα  όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

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

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

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

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

συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Ένορκη βεβαίωση για ΣΕΠΕ 



 Συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) τριών 

τελευταίων ετών. 

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

και γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να ορίσει οριστικό μειοδότη α) για την υποομάδα Α2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 

13%» της ομάδας Α, της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην 

εταιρεία ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή άνευ ΦΠΑ 

72.748,50€ ήτοι με ΦΠΑ 13%, 82.205,81€, και 

β) για το ελαιόλαδο με έκπτωση 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του ελαιολάδου την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 51.318,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 57.989,34 με Φ.Π.Α. 
13%. 

2. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την υποομάδα Α3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 

24%» της ομάδας Α, της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην 

εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ ως προσωρινό μειοδότη, 

με τιμή 3.346,44€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 4.149,59€. 

3. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την ομάδα Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΒΟΪΟΥ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%», της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΒΕΕ ως προσωρινό μειοδότη, με ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών 
του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 17.746,56€ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 20.053,61€ με Φ.Π.Α. 13%. 

4.  Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την ομάδα Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%», της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ ως προσωρινό μειοδότη, 

με ποσοστό έκπτωσης 11% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 
είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το 
νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.885,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
17.950,05€ με Φ.Π.Α. 13%. 

5. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την ομάδα Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΜΕ Φ.Π.Α. 13%», της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με 

ποσοστό έκπτωσης 10,50% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 
είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το 
νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 44.138,60€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
49.876,62€ με Φ.Π.Α. 13%. 

6. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την ομάδα Α: «ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ», της ενότητας 2: «ΕΙΔΗ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε. ως προσωρινό 

μειοδότη, με τιμή 5.468,04€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 6.780,37€. 

7. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τις ομάδες Β, Γ: «ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ», «ΕΙΔΗ ΓΙΑ 

ΑΣΤΕΓΟΥΣ» της ενότητας 2: «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία 

RAMOS A.E. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή 13.688,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 16.973,12€. 

8. Να ορίσει οριστικό μειοδότη για τις ομάδες Δ: «ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», της ενότητας 2: 

«ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία SPARTAN PARTNERS ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Ι.Κ.Ε.  ως προσωρινό μειοδότη, με 

τιμή 5.872,91€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 7.282,42€.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55081/12-09-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 



 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Την με αρ. 132/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΛ4ΛΩ1Ρ-4Τ7) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα “Έγκριση μελέτης και 

κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του 

ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς του απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη: « 

Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» -Κ.Σ.Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222.»” 

 Την με αρ. 301/2018 (Α.Δ.Α.: ΨΒΨ7Ω1Ρ-Δ0Ο) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα “Έγκριση πρακτικών 

επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την 

προμήθεια με τίτλο: « Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του 

ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και 

παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222.” 

 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  της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς 

τους απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. 

Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς 

τους απόρους» (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» Κ.Σ. 

Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5000222», ως κατωτέρω:  

1. α) Για την υποομάδα Α2: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%» της ομάδας Α, της 

ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΑΣΠΡΑΚΗΣ – 

ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» ως οριστικό μειοδότη, με τιμή άνευ ΦΠΑ 72.748,50€ ήτοι με ΦΠΑ 

13%, 82.205,81€, και 

β) για το ελαιόλαδο με έκπτωση 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής 

πώλησης του ελαιολάδου την ημέρα παράδοσης του όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας. Με 
ενδεικτικό προϋπολογισμό 51.318,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 57.989,34 με Φ.Π.Α. 
13%. 

2. Για την υποομάδα Α3: «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%» της ομάδας Α, της 

ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ – 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ» ως οριστικό μειοδότη, με τιμή 3.346,44€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24% 4.149,59€. 

3. Για την ομάδα Β: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΒΟΪΟΥ – ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΥ  & 

ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%», της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία «ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» ως οριστικό μειοδότη, 

με ποσοστό έκπτωσης 6% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 
είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το 
νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 17.746,56€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
20.053,61€ με Φ.Π.Α. 13%. 

4.  Για την ομάδα Γ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%», 

της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία 

«ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ» ως οριστικό μειοδότη, με ποσοστό έκπτωσης 11% 

στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα 
παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό 



Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.885,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 
17.950,05€ με Φ.Π.Α. 13%. 

5. Για την ομάδα Δ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΜΕ 

Φ.Π.Α. 13%», της ενότητας 1: «ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» στην εταιρεία 

«ΑΦΟΙ Ε. ΔΑΓΡΕ Ο.Ε»  ως οριστικό μειοδότη, με ποσοστό έκπτωσης 10,50% στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του 
Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου. Με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 44.138,60€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 49.876,62€ με Φ.Π.Α. 13%. 

6. Για την ομάδα Α: «ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ», της ενότητας 2: «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΜΑΡΚΕΤ Ε.Ε.» ως ορσιτικό μειοδότη, με τιμή 

5.468,04€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 6.780,37€. 

7. Για τις ομάδες Β, Γ: «ΠΑΙΔΙΑ 4 - 14 ΕΤΩΝ», «ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ» της ενότητας 2: «ΕΙΔΗ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία «RAMOS A.E» ως οριστικό μειοδότη, με 

τιμή 13.688,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24% 16.973,12€. 

8. Για τις ομάδες Δ: «ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», της ενότητας 2: «ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» στην εταιρεία «SPARTAN PARTNERS ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Ι.Κ.Ε.»  ως οριστικό μειοδότη, με τιμή 5.872,91€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24% 7.282,42€.» 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
                                                    Aπόφ. Αρ.  483/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΜΟΗΩ1Ρ-0ΗΡ  ) 

Έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις  «δαπάνες ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και 

ημέρας θαλάσσης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/55902/14-9-2018 ) 

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

Δήμου Ρόδου με αριθμ. πρωτ. 2/55902/14-9-2018,  η οποία έχει ως εξής:   

Θέμα: Κατακύρωση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 

2018.   

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για οριστικό μειοδότη του 

δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις  «δαπάνες ημέρας γαστρονομίας, 

ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018» 

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

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «τις δαπάνες εκδηλώσεων ημέρας 

γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.70/6471.0001, 

70/6471.0002, 70/6471.0003)» 

Στη Ρόδο στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 05/2018 απόφαση της ΟΕ και η 

οποία απαρτίζεται από τους:  

1. Βαιλάκη Άννα(πρόεδρος), Προιστάμενος Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μέλος, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

3. Κρητικού Λαμπράκη Άννα, μέλος, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

αποτελούντες την Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την με αριθμό 05/2018 Απόφαση της  

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου προχώρησε στη στη συνέχιση της διενέργειας του 

πρόχειρου διαγωνισμού του οποίου οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 5237/2018 

απόφαση του Δημάρχου Ρόδου. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού με 



απόφαση ανάληψης. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από 

το νόμο.  

Σύμφωνα με την υπ αριθμό 477/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ. 

Με το έγγραφο 2/54808/2018 που στάλθηκε στις 11/09/2018 από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Ρόδου, προσκλήθηκε η ανωτέρω εταιρεία να υποβάλει μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Ο προμηθευτής εγκαίρως στις 11/09/2018 προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του 

διαγωνισμού (πιστοποιητικό επιμελητηρίου, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογική, ασφαλιστική 

ενημερότητα, κτλ), τα οποία η επιτροπή έκρινε ως νόμιμα και επαρκή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο 

μειοδότης απέστειλε τα δικαιολογητικά νωρίτερα από τις καθορισθείσες στο έγγραφο πρόσκλησης 

ημερομηνίες, πράγμα το οποίο έγινε αποδεκτό, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εκδηλώσεων. 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για το 

σύνολο της δαπάνης εκδηλώσεων ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης 

Δήμου Ρόδου  την εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ με αφμ: 998498722 και Δνση το πολιτιστικό μνημείο Καλλιθέας 

0, στις Καλυθιες Ρόδου, 85105, ως κάτωθι:  

 

Ημέρα Γαστρονομίας 2018: 

 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

 

α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα 

απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

 

β). Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.  

 

γ). Αναμνηστικά δώρα για τους επισκέπτες του νησιού:  

 

i). 800 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου 100 gr διάφορες γεύσεις: 0,40 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 

0,096 λεπτά = 0,496 λεπτά το τεμάχιο.  

 

Σύνολο: 320,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 76,80 ευρώ = 396,80 ευρώ. 

 

ii). 400 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου με άργιλο: 0,95 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 0,228 λεπτά = 

1,178 ευρώ. 

 

Σύνολο: 380,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 91,20 ευρώ = 471,20 ευρώ. 

 

iii). 70 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο premium 500 ml σε χάρτινο κουτί: 10,00 ευρώ το τεμάχιο.  

 

+ (Φ.Π.Α. 13%) 1,30 ευρώ = 11,30 ευρώ. 

 

Σύνολο: 700,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 91,00 ευρώ = 791,00 ευρώ. 

 

iv). 500 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο σε μικρό πλαστικό μπουκαλάκι 0,55 ml: 0,60 λεπτά το 

τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 13%) 0,078 λεπτά = 0,678 λεπτά. 

 

Σύνολο: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 39,00 ευρώ = 339,00 ευρώ. 

 



Σύνολο αναμνηστικών δώρων με Φ.Π.Α.: 1.998,00 ευρώ. 

 

δ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 

1.240,00 ευρώ.  

 

ε). Μελεκούνια (0,16 λεπτά η μονάδα, 10.081 τεμάχια): 1.612,96 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 387,11 ευρώ = 

2.000 ευρώ.  

 

στ). Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, 

κολοκυθόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί 

cheddar σε φέτες, παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και 

cookies, αναψυκτικά και νερά: 2.424,19 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 581,78 ευρώ = 3.000,00 ευρώ (400 άτομα, 

6,05 ευρώ το άτομο (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,80 ευρώ = 7,50 ευρώ το άτομο).  

 

ζ). 14 βιβλία με τίτλο «Η μακριά μυρωδιά» που αφορούν τη γαστρονομία της Ρόδου: 36,29 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 8,71 ευρώ = 45,00 ευρώ η καθεμία.  

Σύνολο: 508,06 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 121,94 ευρώ = 630,00 ευρώ.   

 

Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Γαστρονομίας 2018: 9.984,00 ευρώ 

 

2) Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018: 

 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

 

α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα 

απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

 

β). Ενοικίαση οθόνης LED 12 m
2 

με βιντεοπροβολέα και ηχητικά για τέσσερις ώρες: 2.180,00 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 523,20 ευρώ = 2.703,20 ευρώ.  

 

γ). Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 1.240,00 ευρώ. 

 

δ). Δέκα πάγκους έκθεσης μήκους 40 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο 

μαζί με το φωτισμό τους 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

 

ε). Δημιουργικό και εκτυπωτικά εντύπων: 

 

i). Εκτύπωση uv σε μουσαμά 250x350 cm (3 τεμάχια): 305,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 73,20 

ευρώ = 378,20 ευρώ.  

 

Σύνολο: 915,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 219,60 ευρώ = 1.134,60 ευρώ. 

 

ii). Εκτύπωση uv σ μουσαμά 250x100 cm (1 τεμάχιο): 102,00 + (Φ.Π.Α. 24%) 24,48 ευρώ = 126,48 

ευρώ. 

 

iii). Roll Up μηχανισμός με μουσαμά 80x205 cm (3 τεμάχια): 110,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 

26,40 ευρώ = 136,40 ευρώ.  

Σύνολο: 330,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 79,20 ευρώ = 409,20 ευρώ. 

 

iv). Αφίσες, τετραχρωμία, μία όψη, σε 150 gr 8x23 cm (1.000 τεμάχια): 0,30 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 

24%) 0,072 λεπτά = 0,372 λεπτά το τεμάχιο. 

Σύνολο: 300,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ. 

 

v). Σελιδοδείκτες, τετραχρωμία, δύο όψεις, 8x7 cm (2.000 τεμάχια): 0,14 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 

24%) 0,0336 λεπτά = 0,1736 λεπτά. 

Σύνολο: 280,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 67,20 ευρώ = 347,20 ευρώ. 



 

vi). Κονκάρδα, τετραχρωμία δύο όψεις, μαχαίρι 8x7 cm, χωρίς καρφίτσα (2.000 τεμάχια): 0,125 λεπτά το 

τεμάχιο +  (Φ.Π.Α. 24%) 0,03 λεπτά= 0,155 λεπτά. 

Σύνολο: 250,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 60,00 ευρώ = 310,00 ευρώ. 

 

Σύνολο δημιουργίας και εκτυπωτικών εντύπων: 2.699,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

 

στ). Τσάντες και εξειδικευμένο έντυπο υλικό προώθησης και προβολής της Ρόδου που θα δοθεί σε όλους 

τους επισκέπτες του νησιού την ημέρα εκείνη:  

 

Τσάντα 35 x 13 x 26 ύψος     

Διαστάσεις: 35 x 13 x 26 ύψος (εκατοστά) 

Τσάντα με χαρτί 200 gr 

Πλαστικοποίηση γυαλιστερή glossy 

Κορδόνι πολυεστερικό 40 εκατοστά με κόμπους  

Εκτύπωση με φόντο  

Ποσότητα: 3.680 τεμάχια 

Τιμή ανά τεμάχιο: 1,5 ευρώ 

Σύνολο (άνευ Φ.Π.Α.): 5.520,00 ευρώ 

Συν Φ.Π.Α. 24%: 1.324,80 ευρώ 

Σύνολο (με Φ.Π.Α.): 6.844,80 ευρώ 

 

3) Σύνολο διοργάνωσης Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού: 14.975,48 ευρώ 

 

Ημέρα Θάλασσας 2018: 

 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

 

α). Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα, κιθάρα και δύο ακόμη όργανα, πλαισιωμένο με δύο 

τραγουδιστές που θα απασχοληθούν για 4 ώρες: 450,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 108,00 ευρώ = 558,00 

ευρώ.  

 

β). Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.  

 

γ).  Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 

1.240,00 ευρώ.  

δ). Αναμνηστικά δώρα (κεραμικά): 35 πλάκες κεραμικές 15x15 cm, διακοσμημένες με παραδοσιακή 

τεχνική (σμάλτο ψημένο), ανεξίτηλα, τοποθετημένα σε ξύλινη κορνίζα: 16,13 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 3,87 

ευρώ = 20,00 ευρώ η καθεμιά.  

Σύνολο: 564,52 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 135,48 ευρώ = 700,00 ευρώ.  

 

ε). Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης για τέσσερις ώρες: 161,29 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 38,71 ευρώ = 

200,00 ευρώ. 

στ). Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, 

κολοκυθόπιτα ταψιού, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί cheddar σε φέτες, 

παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και cookies, αναψυκτικά και 

νερά: Σύνολο: 750,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 180,00 ευρώ = 930,00 ευρώ (124 άτομα, 6,048 ευρώ το 

άτομο (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,452 ευρώ = 7,5 ευρώ το άτομο).  

Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας: 4.000 ευρώ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Α. 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Ημέρα Γαστρονομίας 2018 8.051,61 9.984,00 

2 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018 12.077,00 14.975,48 



3 διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας 3.225,81 4.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 23.354,42 28.959,48 

    

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55902/14-9-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 77 

του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

  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).  

 Την υπ’ αριθμ. 430/2018 (Α.Δ.Α: 6Π8ΣΩ1Ρ-ΨΟ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

 Η υπ’ αριθμ. 477/2018 (Α.Δ.Α.: 6Η82Ω1Ρ-ΣΓΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το από 14/9/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Δημόσιου, Πρόχειρου Συνοπτικού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τις «δαπάνες ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας 

θαλάσσης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018», 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού για «δαπάνες ημέρας 

γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης του Δήμου Ρόδου, έτους 2018», την 

εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-

ΔΕΡΜΑΕ με ΑΦΜ: 998498722 και Δ/νση το πολιτιστικό μνημείο Καλλιθέας, στις Καλυθιές Ρόδου, 

85105, ως κάτωθι:  

Ημέρα Γαστρονομίας 2018: 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

α) Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα 

απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

β) Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.  

γ) Αναμνηστικά δώρα για τους επισκέπτες του νησιού:  

i)  800 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου 100 gr διάφορες γεύσεις: 0,40 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 

0,096 λεπτά = 0,496 λεπτά το τεμάχιο.  

Σύνολο: 320,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 76,80 ευρώ = 396,80 ευρώ. 

ii)  400 τεμάχια σαπούνι ελαιόλαδου με άργιλο: 0,95 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 0,228 λεπτά = 

1,178 ευρώ. 

Σύνολο: 380,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 91,20 ευρώ = 471,20 ευρώ. 

iii) 70 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο premium 500 ml σε χάρτινο κουτί: 10,00 ευρώ το τεμάχιο.  

+ (Φ.Π.Α. 13%) 1,30 ευρώ = 11,30 ευρώ. 

Σύνολο: 700,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 91,00 ευρώ = 791,00 ευρώ. 

iv) 500 τεμάχια ελαιόλαδο έξτρα παρθένο σε μικρό πλαστικό μπουκαλάκι 0,55 ml: 0,60 λεπτά το τεμάχιο 

+ (Φ.Π.Α. 13%) 0,078 λεπτά = 0,678 λεπτά. 



Σύνολο: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 13%) 39,00 ευρώ = 339,00 ευρώ. 

Σύνολο αναμνηστικών δώρων με Φ.Π.Α.: 1.998,00 ευρώ. 

δ) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 

1.240,00 ευρώ.  

ε) Μελεκούνια (0,16 λεπτά η μονάδα, 10.081 τεμάχια): 1.612,96 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 387,11 ευρώ = 

2.000 ευρώ.  

στ) Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, 

κολοκυθόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί 

cheddar σε φέτες, παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και 

cookies, αναψυκτικά και νερά: 2.424,19 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 581,78 ευρώ = 3.000,00 ευρώ (400 άτομα, 

6,05 ευρώ το άτομο (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,80 ευρώ = 7,50 ευρώ το άτομο).  

ζ) 14 βιβλία με τίτλο «Η μακριά μυρωδιά» που αφορούν τη γαστρονομία της Ρόδου: 36,29 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 8,71 ευρώ = 45,00 ευρώ η καθεμία.  

Σύνολο: 508,06 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 121,94 ευρώ = 630,00 ευρώ.   

Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Γαστρονομίας 2018: 9.984,00 ευρώ 

 

2) Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018: 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

α) Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα και κιθάρα, πλαισιωμένοι με έναν τραγουδιστή που θα 

απασχοληθούν για 4 ώρες 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

 

β) Ενοικίαση οθόνης LED 12 m
2 

με βιντεοπροβολέα και ηχητικά για τέσσερις ώρες: 2.180,00 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 523,20 ευρώ = 2.703,20 ευρώ.  

γ) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη: Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + 

(Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 1.240,00 ευρώ. 

δ) Δέκα πάγκους έκθεσης μήκους 40 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο μαζί 

με το φωτισμό τους 600,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 144,00 ευρώ = 744,00 ευρώ.  

ε) Δημιουργικό και εκτυπωτικά εντύπων: 

i) Εκτύπωση uv σε μουσαμά 250x350 cm (3 τεμάχια): 305,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 73,20 

ευρώ = 378,20 ευρώ.  

Σύνολο: 915,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 219,60 ευρώ = 1.134,60 ευρώ. 

ii) Εκτύπωση uv σ μουσαμά 250x100 cm (1 τεμάχιο): 102,00 + (Φ.Π.Α. 24%) 24,48 ευρώ = 126,48 

ευρώ. 

iii) Roll Up μηχανισμός με μουσαμά 80x205 cm (3 τεμάχια): 110,00 ευρώ το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 24%) 

26,40 ευρώ = 136,40 ευρώ.  

Σύνολο: 330,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 79,20 ευρώ = 409,20 ευρώ. 

iv) Αφίσες, τετραχρωμία, μία όψη, σε 150 gr 8x23 cm (1.000 τεμάχια): 0,30 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 

24%) 0,072 λεπτά = 0,372 λεπτά το τεμάχιο. 

Σύνολο: 300,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ. 

v) Σελιδοδείκτες, τετραχρωμία, δύο όψεις, 8x7 cm (2.000 τεμάχια): 0,14 λεπτά το τεμάχιο + (Φ.Π.Α. 

24%) 0,0336 λεπτά = 0,1736 λεπτά. 

Σύνολο: 280,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 67,20 ευρώ = 347,20 ευρώ. 

vi)  Κονκάρδα, τετραχρωμία δύο όψεις, μαχαίρι 8x7 cm, χωρίς καρφίτσα (2.000 τεμάχια): 0,125 λεπτά το 

τεμάχιο +  (Φ.Π.Α. 24%) 0,03 λεπτά= 0,155 λεπτά. 

Σύνολο: 250,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 60,00 ευρώ = 310,00 ευρώ. 



Σύνολο δημιουργίας και εκτυπωτικών εντύπων: 2.699,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

στ) Τσάντες και εξειδικευμένο έντυπο υλικό προώθησης και προβολής της Ρόδου που θα δοθεί σε όλους 

τους επισκέπτες του νησιού την ημέρα εκείνη:  

Τσάντα 35 x 13 x 26 ύψος     

Διαστάσεις: 35 x 13 x 26 ύψος (εκατοστά) 

Τσάντα με χαρτί 200 gr 

Πλαστικοποίηση γυαλιστερή glossy 

Κορδόνι πολυεστερικό 40 εκατοστά με κόμπους  

Εκτύπωση με φόντο  

Ποσότητα: 3.680 τεμάχια 

Τιμή ανά τεμάχιο: 1,5 ευρώ 

Σύνολο (άνευ Φ.Π.Α.): 5.520,00 ευρώ 

Συν Φ.Π.Α. 24%: 1.324,80 ευρώ 

Σύνολο (με Φ.Π.Α.): 6.844,80 ευρώ 

 

3) Σύνολο διοργάνωσης Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού: 14.975,48 ευρώ 

 

Ημέρα Θάλασσας 2018: 

Οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένα τα εξής: 

α) Μουσικό σύνολο αποτελούμενο από λύρα, κιθάρα και δύο ακόμη όργανα, πλαισιωμένο με δύο 

τραγουδιστές που θα απασχοληθούν για 4 ώρες: 450,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 108,00 ευρώ = 558,00 

ευρώ.  

β) Πέντε πάγκοι έκθεσης μήκους 20 m που θα τοποθετηθούν στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση μαζί με το φωτισμό τους: 300,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 72,00 ευρώ = 372,00 ευρώ.  

γ) Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τέσσερις ώρες: 1.000,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 240,00 ευρώ = 

1.240,00 ευρώ.  

δ) Αναμνηστικά δώρα (κεραμικά): 35 πλάκες κεραμικές 15x15 cm, διακοσμημένες με παραδοσιακή 

τεχνική (σμάλτο ψημένο), ανεξίτηλα, τοποθετημένα σε ξύλινη κορνίζα: 16,13 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 3,87 

ευρώ = 20,00 ευρώ η καθεμιά.  

Σύνολο: 564,52 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 135,48 ευρώ = 700,00 ευρώ.  

ε) Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης για τέσσερις ώρες: 161,29 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 38,71 ευρώ = 

200,00 ευρώ. 

στ) Μπουφές με τυρόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, σπανακόπιτα ταψιού σε χωριάτικο φύλλο, 

κολοκυθόπιτα ταψιού, μπριος γεμιστά διάφορα αλλαντικά, χαμπουργκεράκια με τυρί cheddar σε φέτες, 

παραδοσιακά γλυκίσματα, κέικ κομμένα σε φέτες, ντόνατς μίνι, βουτήματα και cookies, αναψυκτικά και 

νερά: Σύνολο: 750,00 ευρώ + (Φ.Π.Α. 24%) 180,00 ευρώ = 930,00 ευρώ (124 άτομα, 6,048 ευρώ το 

άτομο (χωρίς Φ.Π.Α.) + (Φ.Π.Α. 24%) 1,452 ευρώ = 7,5 ευρώ το άτομο).  

Σύνολο διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας: 4.000 ευρώ 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Α. 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Ημέρα Γαστρονομίας 2018 8.051,61 9.984,00 

2 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2018 12.077,00 14.975,48 



3 διοργάνωσης Ημέρας Θάλασσας 3.225,81 4.000 

 ΣΥΝΟΛΑ 23.354,42 28.959,48 

    

 

ΘΕΜΑ 6
ο
                                                        Aπόφ. Αρ.  484/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΛ41Ω1Ρ-9Υ4  ) 

Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην 

από 1.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 294/2.11.2016 αγωγή της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου 

Μαλώνας, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Nομικής Yπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ.2/55698/14-9-2018) 

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

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/55698/14-9-2018,  η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑΤΑ :  

1. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην από 

1.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 294/2.11.2016 αγωγή της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

2. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην 

από 29.07.2016 και με αριθμό κατάθ. 219/14.09.2016 αγωγή  των Σωτηρίας Κατσιδώνη του Γεωργίου, 

συζ. Ελευθ. Καρακωνσταντή, και Σταματίας-Καθολικής Κατσιδώνη του Γεωργίου,  που στρέφεται 

εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

3. Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 

258/2015 αγωγή των Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά 

των Ευτυχίας Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου. 

1. Η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μαλώνας άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1.11.2016 και 

με αριθμό κατάθ. 294/2.11.2016 αγωγή της στο Ειρ. Ρ., με την οποίαν επιδιώκει να αναγνωριστεί νομέας 

του ακινήτου με ΚΜ 1069 οικ. Μαλώνας και η παύση της διατάραξης αυτής. Παρά την έλλειψη 

βασιμότητας της αγωγής αυτής, καθώς ο Δήμος δεν έχει σχέση με το επίδικο ακίνητο, εκδόθηκε επ αυτής 

εσφαλμένα η με αριθμό 343/2018 απόφαση του Ειρ.Ρ., με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της 

συζήτησης για να προσκομιστεί η απόφαση του διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου 

ή το τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η συγκεκριμένη απόφαση και 

«απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει στον Δήμαρχο Ρόδου 

(προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την εκπροσώπηση του 

Δήμου με την κατάθεση προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και είμαι νομικός 

σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να χορηγείται σε εμένα η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω προτάσεις και 

έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, και να 

εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου.  

2. Οι Σωτηρία Κατσιδώνη του Γεωργίου, συζ. Ελευθερίου Καρακωνσταντή, και Σταματία-Καθολική 

Κατσιδώνη του Γεωργίου άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από από 29.07.2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 219/14.09.2016 αγωγή τους στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποίαν επιδιώκουν να 

αναγνωρισθεί η ανεπίληπτη νομή και κυριότητά τους επί του τμήματος του ακινήτου με 
ΚΜ 5288 γαιών Αφάντου, όπως περιγράφεται στην αγωγή, αν και αυτό αποτελεί 

κοινόχρηστο πεζοδρόμιο, να υποχρεωθεί ο Δήμος να παύσει την διατάραξη και προσβολή 
των δικαιωμάτων τους νομής και κυριότητας επί του επιδίκου τμήματος και να αρθεί η 
προσβολή με την ανάκληση του σήματος διακοπής εργασιών τους,  να απαγορευθεί κάθε 
μελλοντική και με οιονδήποτε τρόπο διατάραξη και προσβολή : α) της νομής και β) της 
κυριότητάς τους επί του επιδίκου τμήματος, να απαγγελθεί χρηματική ποινή πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για την γενόμενη εις βάρος τους προσβολή και διατάραξη, και   
εκδόθηκε επί της αγωγής αυτής εσφαλμένα η με αριθμό 237/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με 

την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με υποχρέωση να προσκομιστεί η απόφαση του 

διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου ή το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η 

συγκεκριμένη απόφαση και «απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει 



στον Δήμαρχο Ρόδου (προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την 

εκπροσώπηση του δήμου με την κατάθεση Προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και 

είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να 

χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω 

προτάσεις και έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, 

και να εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου. 

3. Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου ασκήθηκε η από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 258/2015 αγωγή των 

Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά των Ευτυχίας 

Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου, διώκουσα την 

αναγνώριση του αδιακώλυτου δικαιώματος χρήσης της οδηγούσας στο αρχαιολογικό μνημείο ΚΡΑΝΑΣ 

της Λίνδου κλίμακας, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και εκδικάζεται μετά από αναβολές την 18-

9-2018.  

 Για την παραπάνω διαφορά ήδη εκδικάστηκε σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία 

ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου δυνάμει της με αριθμό 404/2014 απόφασής σας, και 

εκδόθηκε η με αριθμό 94/2015 θετική απόφαση ασφ.μέτρων του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Επειδή θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη προάσπισης του αρχαιολογικού χώρου και 

προστασίας της πρόσβασης στην Κρήνη και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει το σαφές έννομο συμφέρον 

του Δήμου στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των εναγουσών στην παραπάνω αγωγή, την οποία 

εισηγούμαστε με την παρούσα, για την  διασφάλιση του δικαιώματος κοινοχρησίας του επίδικου δρόμου 

και την διά αυτού εξυπηρέτηση των δημοτών και τουριστών στην ελεύθερη πρόσβαση στον 

αρχαιολογικό χώρο, αφού έτσι εξυπηρετείται η κοινή ωφέλεια, την οποία  αποστερεί από το κοινωνικό 

σύνολο ο αποκλεισμός του δρόμου και η ιδιωτικοποίηση της επίδικης έκτασης, εισηγούμαστε να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 

με την οποία να χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να 

ασκήσω πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγουσών, να καταθέσω προτάσεις και έγγραφα και γενικά να 

προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ευόδωση της αγωγής αυτής και να εγκρίνονται και οι μέχρι 

σήμερα ενέργειές μου.       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 
 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/55698/14-9-2018, 

 Την διάταξη του άρθρου 72 παράγραφος 1 εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 του 

4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου του νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με 

έμμισθη εντολή κ. Στάγκα Εμμανουήλ για υπεράσπιση του Δήμου στην από 1.11.2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 294/2.11.2016 αγωγή της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, που στρέφεται εναντίον του 

Δήμου Ρόδου.  

Β) ) Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον κ. Στάγκα Εμμανουήλ να 

παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση 

της παραπάνω αγωγής, να καταθέσει προτάσεις και έγγραφα και γενικά να προβει σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, και να εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές 

του.  
ΘΕΜΑ  7

ο
                                                     Aπόφ. Αρ.  485/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΣΕΨΩ1Ρ-ΙΨΩ  ) 

Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην 

από 29.07.2016 και με αριθμό κατάθ. 219/14.09.2016 αγωγή  των Σωτηρίας Κατσιδώνη του 



Γεωργίου, συζ. Ελευθ. Καρακωνσταντή, και Σταματίας-Καθολικής Κατσιδώνη του Γεωργίου,  που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/55698/14-9-2018) 

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

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/55698/14-9-2018,  η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

4. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην από 

1.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 294/2.11.2016 αγωγή της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

5. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην 

από 29.07.2016 και με αριθμό κατάθ. 219/14.09.2016 αγωγή  των Σωτηρίας Κατσιδώνη του Γεωργίου, 

συζ. Ελευθ. Καρακωνσταντή, και Σταματίας-Καθολικής Κατσιδώνη του Γεωργίου,  που στρέφεται 

εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

6. Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην από 26-5-2015 και με αριθμό 

καταθ. 258/2015 αγωγή των Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, 

κατά των Ευτυχίας Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου. 

4. Η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μαλώνας άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1.11.2016 

και με αριθμό κατάθ. 294/2.11.2016 αγωγή της στο Ειρ. Ρ., με την οποίαν επιδιώκει να αναγνωριστεί 

νομέας του ακινήτου με ΚΜ 1069 οικ. Μαλώνας και η παύση της διατάραξης αυτής. Παρά την έλλειψη 

βασιμότητας της αγωγής αυτής, καθώς ο Δήμος δεν έχει σχέση με το επίδικο ακίνητο, εκδόθηκε επ αυτής 

εσφαλμένα η με αριθμό 343/2018 απόφαση του Ειρ.Ρ., με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της 

συζήτησης για να προσκομιστεί η απόφαση του διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου 

ή το τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η συγκεκριμένη απόφαση και 

«απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει στον Δήμαρχο Ρόδου 

(προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την εκπροσώπηση του 

Δήμου με την κατάθεση προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και είμαι νομικός 

σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να χορηγείται σε εμένα η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω προτάσεις και 

έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, και να 

εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου.  

5. Οι Σωτηρία Κατσιδώνη του Γεωργίου, συζ. Ελευθερίου Καρακωνσταντή, και Σταματία-

Καθολική Κατσιδώνη του Γεωργίου άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από από 29.07.2016 και με 

αριθμό κατάθεσης 219/14.09.2016 αγωγή τους στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποίαν επιδιώκουν να 
αναγνωρισθεί η ανεπίληπτη νομή και κυριότητά τους επί του τμήματος του ακινήτου με 
ΚΜ 5288 γαιών Αφάντου, όπως περιγράφεται στην αγωγή, αν και αυτό αποτελεί 
κοινόχρηστο πεζοδρόμιο, να υποχρεωθεί ο Δήμος να παύσει την διατάραξη και προσβολή 
των δικαιωμάτων τους νομής και κυριότητας επί του επιδίκου τμήματος και να αρθεί η 
προσβολή με την ανάκληση του σήματος διακοπής εργασιών τους,  να απαγορευθεί κάθε 
μελλοντική και με οιονδήποτε τρόπο διατάραξη και προσβολή : α) της νομής και β) της 
κυριότητάς τους επί του επιδίκου τμήματος, να απαγγελθεί χρηματική ποινή πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για την γενόμενη εις βάρος τους προσβολή και διατάραξη, και   
εκδόθηκε επί της αγωγής αυτής εσφαλμένα η με αριθμό 237/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με 

την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με υποχρέωση να προσκομιστεί η απόφαση του 

διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου ή το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η 

συγκεκριμένη απόφαση και «απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει 

στον Δήμαρχο Ρόδου (προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την 

εκπροσώπηση του δήμου με την κατάθεση Προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και 

είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να 

χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω 



προτάσεις και έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, 

και να εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου. 

6. Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου ασκήθηκε η από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 258/2015 αγωγή των 

Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά των Ευτυχίας 

Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου, διώκουσα την 

αναγνώριση του αδιακώλυτου δικαιώματος χρήσης της οδηγούσας στο αρχαιολογικό μνημείο ΚΡΑΝΑΣ 

της Λίνδου κλίμακας, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και εκδικάζεται μετά από αναβολές την 18-

9-2018.  

 Για την παραπάνω διαφορά ήδη εκδικάστηκε σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία 

ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου δυνάμει της με αριθμό 404/2014 απόφασής σας, και 

εκδόθηκε η με αριθμό 94/2015 θετική απόφαση ασφ.μέτρων του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Επειδή θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη προάσπισης του αρχαιολογικού χώρου και 

προστασίας της πρόσβασης στην Κρήνη και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει το σαφές έννομο συμφέρον 

του Δήμου στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των εναγουσών στην παραπάνω αγωγή, την οποία 

εισηγούμαστε με την παρούσα, για την  διασφάλιση του δικαιώματος κοινοχρησίας του επίδικου δρόμου 

και την διά αυτού εξυπηρέτηση των δημοτών και τουριστών στην ελεύθερη πρόσβαση στον 

αρχαιολογικό χώρο, αφού έτσι εξυπηρετείται η κοινή ωφέλεια, την οποία  αποστερεί από το κοινωνικό 

σύνολο ο αποκλεισμός του δρόμου και η ιδιωτικοποίηση της επίδικης έκτασης, εισηγούμαστε να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 

με την οποία να χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να 

ασκήσω πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγουσών, να καταθέσω προτάσεις και έγγραφα και γενικά να 

προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ευόδωση της αγωγής αυτής και να εγκρίνονται και οι μέχρι 

σήμερα ενέργειές μου.       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/55698/14-9-2018, 

 Την διάταξη του άρθρου 72 παράγραφος 1 εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 του 

4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ρόδου του νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με 

έμμισθη εντολή κ. Στάγκα Εμμανουήλ για την υπεράσπιση του Δήμου στην από 29.07.2016 και με 

αριθμό κατάθεσης με αρ. 219/14.09.2016 αγωγή  των Σωτηρίας Κατσιδώνη του Γεωργίου, συζ. Ελευθ. 

Καρακωνσταντή, και Σταματίας-Καθολικής Κατσιδώνη του Γεωργίου,  που στρέφεται εναντίον του 

Δήμου Ρόδου.   

 Β)  Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον κ. Στάγκα Εμμανουήλ να 

παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση 

της παραπάνω αγωγής, να καταθέσει προτάσεις και έγγραφα και γενικά να προβεί σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, και να εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές 

μου. 
 

ΘΕΜΑ  8
ο
                                                  Aπόφ. Αρ.  486/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΚΜΓΩ1Ρ-ΕΟΟ  ) 

Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 

258/2015 αγωγή των Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, 

κατά των Ευτυχίας Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του 

Αθανασίου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/55698/14-9-2018) 



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

Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ. πρωτ. 2/55698/14-9-2018,  η οποία έχει ως εξής:   

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  

7. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην από 

1.11.2016 και με αριθμό κατάθεσης 294/2.11.2016 αγωγή της Εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, που 

στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου.   

8. Νομιμοποίηση - Έγκριση παράστασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για υπεράσπιση του Δήμου στην από 

29.07.2016 και με αριθμό κατάθ. 219/14.09.2016 αγωγή  των Σωτηρίας Κατσιδώνη του Γεωργίου, συζ. 

Ελευθ. Καρακωνσταντή, και Σταματίας-Καθολικής Κατσιδώνη του Γεωργίου,  που στρέφεται εναντίον 

του Δήμου Ρόδου.   

9. Έγκριση άσκησης παρέμβασης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου στην από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 

258/2015 αγωγή των Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά 

των Ευτυχίας Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου. 

7. Η Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Μαλώνας άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 1.11.2016 και 

με αριθμό κατάθ. 294/2.11.2016 αγωγή της στο Ειρ. Ρ., με την οποίαν επιδιώκει να αναγνωριστεί νομέας 

του ακινήτου με ΚΜ 1069 οικ. Μαλώνας και η παύση της διατάραξης αυτής. Παρά την έλλειψη 

βασιμότητας της αγωγής αυτής, καθώς ο Δήμος δεν έχει σχέση με το επίδικο ακίνητο, εκδόθηκε επ αυτής 

εσφαλμένα η με αριθμό 343/2018 απόφαση του Ειρ.Ρ., με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της 

συζήτησης για να προσκομιστεί η απόφαση του διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου 

ή το τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί η συγκεκριμένη απόφαση και 

«απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει στον Δήμαρχο Ρόδου 

(προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την εκπροσώπηση του 

Δήμου με την κατάθεση προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και είμαι νομικός 

σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να χορηγείται σε εμένα η 

εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να 

εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω προτάσεις και 

έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, και να 

εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου.  

8. Οι Σωτηρία Κατσιδώνη του Γεωργίου, συζ. Ελευθερίου Καρακωνσταντή, και Σταματία-Καθολική 

Κατσιδώνη του Γεωργίου άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από από 29.07.2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 219/14.09.2016 αγωγή τους στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποίαν επιδιώκουν να 

αναγνωρισθεί η ανεπίληπτη νομή και κυριότητά τους επί του τμήματος του ακινήτου με 
ΚΜ 5288 γαιών Αφάντου, όπως περιγράφεται στην αγωγή, αν και αυτό αποτελεί 
κοινόχρηστο πεζοδρόμιο, να υποχρεωθεί ο Δήμος να παύσει την διατάραξη και προσβολή 
των δικαιωμάτων τους νομής και κυριότητας επί του επιδίκου τμήματος και να αρθεί η 
προσβολή με την ανάκληση του σήματος διακοπής εργασιών τους,  να απαγορευθεί κάθε 
μελλοντική και με οιονδήποτε τρόπο διατάραξη και προσβολή : α) της νομής και β) της 
κυριότητάς τους επί του επιδίκου τμήματος, να απαγγελθεί χρηματική ποινή πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) για την γενόμενη εις βάρος τους προσβολή και διατάραξη, και   
εκδόθηκε επί της αγωγής αυτής εσφαλμένα η με αριθμό 237/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με 

την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης με υποχρέωση να προσκομιστεί η απόφαση του 

διορισμού μου ως έμμισθου δικηγόρου του Δήμου Ρόδου ή το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η 

συγκεκριμένη απόφαση και «απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ρόδου, η οποία παρέχει 

στον Δήμαρχο Ρόδου (προφανώς εκ παραδρομής, εννοεί στον Δικηγόρο του Δήμου) την άδεια για την 

εκπροσώπηση του δήμου με την κατάθεση Προτάσεων και την παράσταση στην εν λόγω δίκη», αν και 

είμαι νομικός σύμβουλος αυτού με πάγια εντολή. Πρέπει επομένως να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να 

χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να καταθέσω 



προτάσεις και έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την απόρριψη της αγωγής, 

και να εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου. 

9. Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου ασκήθηκε η από 26-5-2015 και με αριθμό καταθ. 258/2015 αγωγή των 

Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά των Ευτυχίας 

Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου, διώκουσα την 

αναγνώριση του αδιακώλυτου δικαιώματος χρήσης της οδηγούσας στο αρχαιολογικό μνημείο ΚΡΑΝΑΣ 

της Λίνδου κλίμακας, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και εκδικάζεται μετά από αναβολές την 18-

9-2018.  

 Για την παραπάνω διαφορά ήδη εκδικάστηκε σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κατά την οποία 

ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου δυνάμει της με αριθμό 404/2014 απόφασής σας, και 

εκδόθηκε η με αριθμό 94/2015 θετική απόφαση ασφ.μέτρων του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Επειδή θεωρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη προάσπισης του αρχαιολογικού χώρου και 

προστασίας της πρόσβασης στην Κρήνη και συνεπώς συνεχίζει να υπάρχει το σαφές έννομο συμφέρον 

του Δήμου στην άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των εναγουσών στην παραπάνω αγωγή, την οποία 

εισηγούμαστε με την παρούσα, για την  διασφάλιση του δικαιώματος κοινοχρησίας του επίδικου δρόμου 

και την διά αυτού εξυπηρέτηση των δημοτών και τουριστών στην ελεύθερη πρόσβαση στον 

αρχαιολογικό χώρο, αφού έτσι εξυπηρετείται η κοινή ωφέλεια, την οποία  αποστερεί από το κοινωνικό 

σύνολο ο αποκλεισμός του δρόμου και η ιδιωτικοποίηση της επίδικης έκτασης, εισηγούμαστε να ληφθεί 

απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, 

με την οποία να χορηγείται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παρασταθώ στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής, να 

ασκήσω πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγουσών, να καταθέσω προτάσεις και έγγραφα και γενικά να 

προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ευόδωση της αγωγής αυτής και να εγκρίνονται και οι μέχρι 

σήμερα ενέργειές μου.       

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Στάγκα Εμμανουήλ) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/55698/14-9-2018, 

 Την διάταξη του άρθρου 72 παράγραφος 1 εδάφιο ιγ΄ του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 του 

4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την παράσταση του νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου με έμμισθη εντολή κ. Στάγκα 

Εμμανουήλ για την υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταθ. 258/2015 

αγωγή των Λουκίας Πιαδίτη του Δημητρίου και Τσαμπίκας Αθανασάκη του Γεωργίου, κατά των 

Ευτυχίας Χατζηνικολάου του Αθανασίου και Χαριτωμένης Χατζηνικολάου του Αθανασίου, διώκουσα 

την αναγνώριση του αδιακώλυτου δικαιώματος χρήσης της οδηγούσας στο αρχαιολογικό μνημείο 

ΚΡΑΝΑΣ της Λίνδου κλίμακας, η οποία κοινοποιήθηκε και στον Δήμο και εκδικάζεται μετά από 

αναβολές την 18-9-2018.  

 Β)  Παρέχει την εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα στον κ. Στάγκα Εμμανουήλ να 

παρασταθεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου κατά τη συζήτηση της 

παραπάνω αγωγής, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των εναγουσών, να καταθέσει προτάσεις και 

έγγραφα και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ευόδωση της αγωγής αυτής και να 

εγκρίνονται και οι μέχρι σήμερα ενέργειές μου.       

 

ΘΕΜΑ  9
ο
                                                      Aπόφ. Αρ.  487/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΜΚΝΩ1Ρ-Δ48 ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Ρένη Φαληρακίου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/53936/5-9-2018) 



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

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/53936/5-9-2018,  η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι 

η εταιρία Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.». με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ             

: 

: 

: 

: 

43,00% 

43,00% 

42,00% 

42,00% 

και ποσό προσφοράς 314.156,34€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 42,37%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 225.757,62 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 40.636,37 

Σύνολο Ι : 266.393,99 

Απρόβλεπτα 15% : 39.959,09 

Αναθεώρηση : 7.803,25 

Σύνολο ΙΙ : 314.156,34 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.». σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Πρόεδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με α/α συστήματος  7545  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ » 

Στην Ρόδο την 29
η
/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ. (σύμφωνα με την διακήρυξη ανοιχτής 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 

Δήμου Ρόδου, συνεδρίασε η επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθ. Α.Δ.Α. 67ΕΛΩ1Ρ-Ζ6Γ απόφαση 

260/2018 της 25
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου , η οποία αποτελεί την 

Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), προκειμένου να  αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον α/α συστήματος 75545  ηλεκτρονικό διαγωνισμό, της με αρ. Πρωτ. : Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου 16/39527/27-06-2018 εισήγηση, για το έργο 

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Καρατάσιος Ιωάννης, Πρόεδρος,  

2. Θεουλάκη Μαρία, τακτικό μέλος  

3. Σαρικάς Εμμανουήλ, τακτικό μέλος  



Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. πρωτ  344/27-07-2018 (18PROC003494311) 

διακήρυξη του Δήμου Ρόδου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα 

εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής Σύστημα) και 

είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 75545. Η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 24/08/2018, και 

ώρα 10.00. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 29/08/2018, 

και ώρα 10.00. 

Οι εργασίες της Ε.Δ. για την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, του ελέγχου των 

δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών, ξεκίνησαν την 29
η
 /08/2018, και ώρα 10.00 και 

ολοκληρώθηκαν την 29
η
 /08/2018. 

Πιο συγκεκριμένα η Ε.Δ., για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), η πρόεδρος της κος 

Καρατάσιος Ιωάννης, και το 1
ο
 μέλος κ

α
 Θεουλάκη Μαρία, ενώ το άλλο μέλος της επιτροπής κος 

Σαρικάς Εμμανουήλ ήταν παρών στην όλη διαδικασία της αποσφράγισης αλλά δεν έχει κωδικό 

ΕΣΗΔΗΣ), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 75545 και προχώρησε στην 

αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών από τους παρακάτω 

διαγωνιζομένους οικονομικούς φορείς  που κατέθεσαν προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό.  

(Βλέπε συνημμένο 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, που παρήχθη από το σύστημα και συνόδευε 

την μεταβίβαση των προσφορών από τον χειριστή του διαγωνισμού κ. Δράκο Αντώνη στην Ε.Δ.)  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Συμμετεχόντων ανέρχεται στους 

δεκατρείς (13). 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από τα δύο 

μέλη της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν αυτόματα 

από το σύστημα και οι δύο υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και «Οικονομική Προσφορά»: 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή προχώρησε στην εξαγωγή εκτύπωσης 

από το ΣΥΣΤΗΜΑ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ: (Βλέπε 

συνημμένο 2).  

Τον παραπάνω πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, η επιτροπή διαγωνισμού τον κοινοποίησε 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, καθώς επίσης και 

τον ανήρτησε στο Portal. 

Κατόπιν η Ε.Δ. προέβει στις εξής ενέργειες: 

1. Έλεγξε ότι οι έντυποι (όχι ηλεκτρονικοί) φάκελοι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

κατατέθηκαν στην Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου εμπρόθεσμα 

(εντός τριών εργάσιμων ημερών) σύμφωνα με την Διακήρυξη.  

       Κατά το στάδιο του ελέγχου των προσφορών, διαπιστώθηκε ότι οι κατατεθειμένοι έντυποι 

σφραγισμένοι φάκελοι ήταν δεκατρείς (13)αντίστοιχοι με αυτούς που κατατέθηκαν μέσω του 

συστήματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Έλεγξε την πληρότητα των προσφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (1.Έντυπο 

φάκελο προσφοράς,  2.Εγγυητική συμμετοχής,  3.Τ.Ε.Υ.Δ.,  4.Οικονομική προσφορά). 

2. Έγινε έλεγχος ομαλότητας για κάθε μια ξεχωριστά από τις οικονομικές προσφορές των 

οικονομικών φορέων που κατέθεσαν έντυπο φάκελο προσφοράς.  

3. Έγινε έλεγχος εγκυρότητας για κάθε μια ξεχωριστά, των εγγυητικών επιστολών. 

4. Έγινε έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών. 

5. Έγινε έλεγχος των περιεχομένων των Τ.Ε.Υ.Δ.. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, και αφού η Ε.Δ. έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω έγγραφα που 

κατατέθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή διαπιστώθηκε 

ότι, δεν απορρίπτεται κανένας  οικονομικός φορέας. 



Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ως αποδεκτές τις προσφορές των 

συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, με την σειρά μειοδοσίας που προκύπτει από το σύστημα,  

σύμφωνα με το συνημμένο 2  και  

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

α. την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α 

συστήματος 75545) με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 

ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 42,37% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό 

προσφοράς  314.156,34 € χωρίς Φ.Π.Α.(24%). 

Στο σημείο αυτό η Ε.Δ. ολοκλήρωσε τo έργο της με τη σύνταξη και αποστολή του παρόντος 1
ου

 

Πρακτικού, το οποίο και υπέγραψε η επιτροπή και ηλεκτρονικά ο Πρόεδρος.  

Η Ε.Δ. θα παραδώσει το ως άνω 1
ο
 Πρακτικό, στην Αναθέτουσα Αρχή,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4.1 

της Διακήρυξης, μαζί με τον πλήρη φάκελο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75545.  

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου του διαγωνισμού, γίνεται η Διαβίβαση του ηλεκτρονικού Φακέλου 

Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στον χειριστή του διαγωνισμού κ. Δράκο Αντώνη.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/53936/5-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 77 

του 4555/2018, 

 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).  

 Την υπ’ αριθμ. 344/2018 (Α.Δ.Α: 9Ω0ΗΩ1Ρ-3ΥΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει το από 31/8/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Δημόσιου, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 

έργου «Διευθέτηση Ρέματος Ρένη Φαληρακίου», 

Β) Ορίζει προσωρινό μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού για το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Ρένη 

Φαληρακίου», στον οποίο αναθέτει την υπογραφή της σύμβασης, την εταιρεία «Σταμάτης Λινάρδος 

& ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 42,37% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης 

και συνολικό ποσό προσφοράς  314.156,34 € χωρίς Φ.Π.Α.(24%) το οποίο αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 225.757,62 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 40.636,37 

Σύνολο Ι : 266.393,99 

Απρόβλεπτα 15% : 39.959,09 

Αναθεώρηση : 7.803,25 

Σύνολο ΙΙ : 314.156,34 

 

ΘΕΜΑ  10
ο
                                                    Aπόφ. Αρ.  488/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΛΙΑΩ1Ρ-61Δ ) 



Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καμείρου 

και Δ.Ε. Αταβύρου».  

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/53074/31-8-2018) 

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

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/53074/31-8-2018,  η οποία έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ 

Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ » 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ 

ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ », σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ με ποσοστό έκπτωσης 26,91%: 
 

Κατηγορία  Έκπτωση % 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ  
26,91 

 

και ποσό προσφοράς   176.826,59 €, δηλαδή μέση έκπτωση 26,91% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 130.306,99 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 23.455,26 

Απρόβλεπτα 15% 23.064,34 

ΣΥΝΟΛΟ  176.826,59 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την ατομική εταιρεία «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Πρόεδρου της επιτροπής διαγωνισμού κ. Πέρου Γεωργίου) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 75147 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ » 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις 27/08/2018, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 314/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

1. Πέρο Γεώργιο,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.– ως πρόεδρο 

2. Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος 

3. Γκουμότσιο Νικόλαο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα 

με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο 

ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 300.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

αύξοντα αριθμό 75381. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 326/2018 (7ΔΩΩΩΡ-ΓΔΟ)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/45846/24-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΩ1Ρ-ΞΞΟ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003472852 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  



A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 
ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
87130 16/08/2018 10:17:06 

2 
ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
87513 20/08/2018 11:23:06 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 85601 20/08/2018 12:46:42 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 85211 20/08/2018 14:10:20 

5 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 85453 20/08/2018 14:38:44 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 85219 20/08/2018 23:34:06 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας και καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό % 

1 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 87130 26,91 

2 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 87513 22,00 

3 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 85211 21,00 

4 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 85453 20,00 

5 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε 85601 15,91 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ 85219 9,10 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας τα 

κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.:V/17780/27-08-2018, η από 30/08/2018 βεβαίωση 

έκδοσης – εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής της τράπεζας Εurobank (για την εταιρεία ΝΙΚΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.), V/17778/27-08-2018, V/17782/27-08-2018, 

V/17779/27-08-2018 και V/17781/27-08-2018.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με μέση προσφερόμενη έκπτωση 26.91% και προσφερόμενη τιμή 

176.826,59 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία  ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  να ανακηρυχθεί 

προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/53074/31-8-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο (ε΄) του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 77 

του 4555/2018, 

 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).  

 Την υπ’ αριθμ. 326/2018 (Α.Δ.Α: 7ΔΩΩΩ1Ρ-ΓΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει το από 31/8/2018 Πρακτικό της Επιτροπής του Δημόσιου, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», 

Β) Ορίζει προσωρινό μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου  

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», στον 

οποίο αναθέτει και την υπογραφή της σύμβασης, την εταιρεία «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με ποσοστό έκπτωσης 26,91%: και ποσό προσφοράς   176.826,59 €, δηλαδή μέση 

έκπτωση 26,91% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 130.306,99 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 23.455,26 

Απρόβλεπτα 15% 23.064,34 

ΣΥΝΟΛΟ 176.826,59 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
                                                       Aπόφ. Αρ.  489/ 2018 (ΑΔΑ: 674ΓΩ1Ρ-9ΣΒ  ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Κ. 

Αφάντου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/54990/11-9-2018) 

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

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/54990/11-09-2018 ως κατωτέρω: 

  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 

43,00%: 

Κατηγορία  έκπτωση 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  43% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 43% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 43% 

 

και ποσό προσφοράς   137.903,23 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή μέση έκπτωση 43,00% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Σύνολο κόστους εργασιών Π1 100.555,98 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 18.100,08 

Σύνολο δαπάνης έργου Π2 118.656,06 

Απρόβλεπτα 15% 17.798,41 

Αναθεώρηση 1.448,76 

Σύνολο Δαπάνης του έργου: 137.903,23 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



      Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση και την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016» 

(Ακολουθεί η  υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Γεωργίου Κούρτη)  

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 75759  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, στις  05/09/2018 και ώρα 

10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 320/22-06-2018 (ΑΔΑ 6ΠΞΧΩ1Ρ-ΞΒΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Κούρτη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως πρόεδρο (Τακτικό μέλος - αναπληρεί τον πρόεδρο που 

απουσιάζει)  

Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος  (Αναπληρωματικό μέλος) 

Καπετάντση Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος, (Αναπληρωματικό μέλος)  

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα 

με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο 

ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος εκτιμώμενης αξίας 300.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (241.935,48+58.064,52) 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει 

αύξοντα αριθμό  75759. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 327/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΣΚΩ1Ρ-ΤΥΑ)  Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/48202/02-08-2018 (ΑΔΑ: 72ΦΥΩ1Ρ-Η1Ν) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003526717, ενώ η διακήρυξη καταχωρήθηκε με ΑΔΑΜ: 

18PROC003526645 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.   30/08/2018 12:43:54 

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

30/08/2018 19:07:34 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.  30/08/2018 23:10:18 

4 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  30/08/2018 23:27:59 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  30/08/2018 23:28:31 

6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  31/08/2018 00:04:38 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  31/08/2018 00:31:43 

 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”,  και 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας:  

 

Σειρά 

Μειοδοσίας 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 86750 43,00% 

2 6 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 86661 40,00% 

3 4 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε. 

89003 37,00% 

4 2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

89177 36,08% 

5 5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

88953 32,06% 

6 1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.   88245 16,88% 



7 7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 86760 15,53% 

 

Ακολούθως, η επιτροπή διαγωνισμού προέβηκε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των στοιχείων των 

προσφορών (έλεγχος ομαλότητας κλπ ) και των δικαιολογητικών συμμετοχής.  

Κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποκλείστηκε κανείς. 

Οι οικονομικοί φορείς  

6. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

4. ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,  

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. και  

1. ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε., 

υπέβαλαν εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων  ημερών από την υποβολή της προσφοράς τους, την 

πρωτότυπη εγγυητική τους επιστολή. 

Οι οικονομικοί φορείς  

3. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε., 

5. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  

7. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 

υπέβαλαν ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ των συμμετεχόντων με Α/Α 

1,2,3,5,6 και 7, ηλεκτρονικά και λάβαμε αντίστοιχα τα με αριθμό V/18685, V/18687, V/V18689, 

V/18686, V/18688, V/18684 απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης.  

Για τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντα με Α/Α 4 εκδόσεως τράπεζας EUROBANK 

ERGASIAS A.E. στάλθηκε το με αρ. πρωτ. 16/53929/5-9-2018 έγγραφο.   

Στο σημείο αυτό διακόπτεται η συνεδρίαση της επιτροπής 

Την 10/9/2018 ημέρα Δευτέρα σε συνέχεια της προηγούμενης συνεδρίασης της, η επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη της, το με αρ. πρωτ. 16/54390/7-9-2018 έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνει η τράπεζα 

EUROBANK ERGASIAS την εγκυρότητα της με αρ. 7004106164 εγγυητικής επιστολής. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά, η προσφορά της εταιρείας ‘ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.’ με μέση προσφερόμενη έκπτωση 43,00% και προσφερόμενη τιμή 

137.903,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

Εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης 

του Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της 

Διακήρυξης)» 

(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.: 16/54990/11-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Τον Ν. 4412/16,  

 Την με αρ. 327/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΤ22Ω1Ρ-Ο0Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου “Βελτιωτικές  παρεμβάσεις 

οδών στην Δ.Κ. Αφάντου”»  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)   Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για το έργο  «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 43,00 % και προσφερόμενη τιμή 137.903,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), ως κατωτέρω: 

 

Σύνολο κόστους εργασιών Π1 100.555,98 



Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 18.100,08 

Σύνολο δαπάνης έργου Π2 118.656,06 

Απρόβλεπτα 15% 17.798,41 

Αναθεώρηση 1.448,76 

Σύνολο Δαπάνης του έργου: 137.903,23 

 

ΘΕΜΑ  12
ο
                                                                Aπόφ. Αρ.  490/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΔΠΦΩ1Ρ-5Θ5  ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 75780, για το έργο «Κατασκευή και 

ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/55494/13-9-2018) 

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

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/55494/13-09-2018 ως κατωτέρω: 

   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 75780, για το έργο «Κατασκευή 

και ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου». 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή 

πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 53% 

Τεχνικά έργα : 53% 

Ηλεκτροφωτισμός  : 57% 

και ποσό προσφοράς 149.836,42 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,55 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 110.374,16 €  

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 19.867,35  € 

Σύνολο Ι : 130.241,51 € 

Απρόβλεπτα 15% : 19.536,23 € 

Αναθεώρηση : 58,68 € 

Σύνολο ΙΙ : 149.836,42 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Κορκίδας Γ. Ανδρέας», σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η  υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ζαρίφη Νικολάου)  

 

«1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει 

ανάδοχο που θα εκτελέσει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 322.580,64 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Παρασκευή, 07 του 

μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/49031/07-08-2018, 

ΑΔΑM: 18PROC003537748 2018-08-07 Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1. Ζαρίφης Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ως πρόεδρος 

2. Θεοδοσίου Ανδρέας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος, που αναπληρώνει: 



i. τον κ. Σαμαρά Τρύφωνα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, λόγω 

απουσίας στα πλαίσια κανονικής αδείας, και  

ii. την κα Λαχανά Καρίν, Χημικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Καρπάθου, λόγω αδυναμίας 

παρεύρεσης λόγω φόρτου εργασίας, απόστασης (έδρα Κάρπαθος) και δυσκολίας συγκοινωνιών. 

3. Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος, που αναπληρώνει τον κ. Ζαγοριανό Κωνσταντίνο, Πολιτικό 

Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ο οποίος βρίσκεται 

σε αναρρωτική άδεια.  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 378/2018 της 11-07-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 424/2018 της 30
ης

 Ιουλίου 2018 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 

322.580,64 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει αύξοντα 

αριθμό 75780.  

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της διακήρυξης και 

διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι εταιρείες-επιχειρήσεις του Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Συμμετέχοντες διαγωνισμού 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα  
α/α Κατάθεσης  

Προσφοράς 

Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς  

1 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 
89073 31/08/2018 10:59:09 

2 
VAST - MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
88483 31/08/2018 11:09:26 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 88243 01/09/2018 19:06:19 

4 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 89288 02/09/2018 11:25:53 

5 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 89415 02/09/2018 23:38:16 

6 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 89024 03/09/2018 09:22:38 

7 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 89437 03/09/2018 09:38:02 

8 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 86914 03/09/2018 09:42:39 

 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας των προσφορών από τον οποίο κρίθηκαν όλες ομαλές και καταχωρήθηκαν όλοι οι 

συμμετέχοντες στον Πίνακα 2 κατά σειρά μειοδοσίας. 

 

Πίνακας 2. Αρχικός πίνακας συμμετεχόντων διαγωνισμού κατά σειρά μειοδοσίας 

α/α 
α/α Κατάθεσης  

Προσφοράς 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό  

1 89415 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 53,55 % 



2 89288 
ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
46,14 % 

3 89073 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 
43,22 % 

4 86914 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ 
43,11 % 

5 88483 
VAST - MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
42,08 % 

6 88243 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 41,22 % 

7 89437 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 41,17 % 

8 89024 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 25,92 % 

Ακολούθως αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όλων των 

συμμετεχόντων και ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε 

για κάθε διαγωνιζόμενο την υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή (άρθρα 3.5.β και 15.2 της διακήρυξης) 

καθώς και το υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πραγματοποιήθηκε ως εξής:  

Αρχικά ελέγχονται τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 15 

της διακήρυξης, από όπου και προέκυψε ότι οι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις. 

Ακολούθως, για τους διαγωνιζόμενους οι οποίοι κατέθεσαν εγγυητικές επιστολές οι οποίες δεν 

έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά (οι οποίες φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή), ελέγχεται εάν 

κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης, τις πρωτότυπες εγγυητικές 

επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς 

τους. Με εξαίρεση την εταιρεία «ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η οποία κατά τον 

έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατέθεσε στο πρωτόκολλο την εν λόγω εγγυητική επιστολή, οι υπόλοιπες 

εταιρείες ήταν εμπρόθεσμες. 

Για το λόγο αυτό, στο σημείο αυτό, αποκλείεται η προσφορά της εταιρίας: 

1. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

Τέλος, πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Επειδή όλες οι 

εγγυητικές έχουν εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ, ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους, μέσω της παρεχόμενης 

εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr), από όπου προέκυψε ότι όλες οι υποβληθείσες 

εγγυητικές ήταν έγκυρες. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος του ΤΕΥΔ, ο οποίος συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης, της πληρότητας υπογραφών καθώς και του ελέγχου των απαιτούμενων κατηγοριών και 

τάξεων ΜΕΕΠ (παράγραφος 23.4.α διακήρυξης, όπου προβλέπεται Α2 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εργασιών).  

  Από τον έλεγχο προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων συμμετοχής για 

όλους τους συμμετέχοντες που συνεχίζουν στον διαγωνισμό, οπότε και προκύπτει ο τελικός πίνακας 

παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (Πίνακας 3).  

 

Πίνακας 3. Τελικός πίνακας παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας 

α/α 
α/α Κατάθεσης  

Προσφοράς 
Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό  

1 89415 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 53,55 % 

2 89288 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46,14 % 



3 89073 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 
43,22 % 

4 88483 
VAST - MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
42,08 % 

5 88243 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 41,22 % 

6 89437 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ.ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 41,17 % 

7 89024 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 25,92 % 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας «ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 53% 

Τεχνικά έργα : 53% 

Ηλεκτροφωτισμός : 57% 

με μέση προσφερόμενη έκπτωση 53,55% και προσφερόμενη τιμή 149.836,42€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.η της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε η εταιρεία ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του 

Διαγωνισμού.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/55494/13-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Τον Ν. 4412/16,  

 Την με αρ. 424/2018  (Α.Δ.Α.: 7ΑΜΞΩ1Ρ-8Ω1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου με θέμα «Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου "Κατασκευή και 

ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου" προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ με 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.»  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για το έργο  «Κατασκευή και 

ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας», με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά : 53% 

Τεχνικά έργα : 53% 

Ηλεκτροφωτισμός  : 57% 

 

και ποσό προσφοράς 149.836,42 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 53,55 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 110.374,16 €  

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 19.867,35  € 

Σύνολο Ι : 130.241,51 € 

Απρόβλεπτα 15% : 19.536,23 € 



Αναθεώρηση : 58,68 € 

Σύνολο ΙΙ : 149.836,42 € 

 

ΘΕΜΑ  13
ο
                                                     Aπόφ. Αρ.  491/ 2018 (ΑΔΑ: Ω32ΦΩ1Ρ-Υ2Σ ) 

   Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου 

στο ΧΥΤΑ Β.Ρόδου» 
(Εισήγηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: 

«Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Β.Ρόδου»  με αριθμ.πρωτ. 

2/54609/10-9-2018) 
Ο ίδιος Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού « Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Β.Ρόδου», η οποία έχει 

ως εξής:      
 

ΘΕΜΑ: 

 

Διαβίβαση 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου 

κυττάρου στο  ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» 

 

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε δύο αντίγραφα το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο 

ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής του διαγωνισμού)  

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο :«Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο 

ΧΥΤΑ Β. Ρόδου» με cpv : 71320000-7 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, σήμερα, ημέρα Παρασκευή 10 του μηνός 

Αυγούστου του έτους 2018 και ώρα 09:30 π.μ. (σύμφωνα με υπ’ αριθμό Πρωτ. 16/46231 /25.07.2018 Διακήρυξη του 

Δημάρχου του Δήμου Ρόδου) οι παρακάτω: 

1) Παναγιώτης Μάτσης, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. ως Πρόεδρος   

2) Κυριάκος Ανθούλας, Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε ως μέλος, και  

3) Κωνσταντίνος Κωσταλίας Ηλεκτρονικός και Μηχανικός Η/Υ σύμφωνα με την 78/2018 απόφαση της 

Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμ. Δωδεκανήσου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη συγκεκριμένη επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης μελέτης, σύμφωνα με την με αριθμό 270/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, της 

οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 345/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 

Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Β. ΡΟΔΟΥ» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως 

εξής: 

 

Στις 10:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε να του προσκομιστούν από 

το αρμόδιο τμήμα του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών οι κατατεθειμένοι μέσα στην 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η διακήρυξη δηλαδή έως 10-08-2018  και ώρα 10:00 προκειμένου να 

προχωρήσει στην αποσφράγιση τους και στον έλεγχο των απαιτουμένων. 

Προσκομίστηκε ένας φάκελος με αριθμό πρωτ. : 16/49761/10-08-2018 από την :  



«Εταιρεία Ι. Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» 

Αποσφραγίστηκε και μονογράφτηκε ο φάκελος του μοναδικού συμμετέχοντα και η επιτροπή άρχισε τον έλεγχο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη. 

 

Κατά την διάρκεια του ελέγχου και συγκεκριμένα στις 12:05 μ.μ. μας προσκομίστηκε από το αρμόδιο τμήμα του 

πρωτοκόλλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και δεύτερος φάκελος που κατατέθηκε εκείνη την ώρα στο 

πρωτόκολλο, από Ταχυμεταφορική Εταιρεία για λογαριασμό της εταιρείας «Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.» και 

πήρε αριθμό πρωτ. : 16/49932/10-08-2018 με ώρα κατάθεσης 12:02 μ.μ. 

 

Η επιτροπή αφού συσκέφτηκε, αποφάσισε ομόφωνα ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη (άρθρο 3 παράγραφος 5 και το 

άρθρο 14) θα πρέπει να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό η εταιρεία  «Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.» 

    

Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις και ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών 

Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε τα παρακάτω: 

 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών συμμετοχής 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-

11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη, επιβεβαιώνει ότι ο μοναδικός τελικά προσφέρων «Εταιρεία Ι. Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» πληροί τις 

προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Έχοντας κριθεί ως αποδεκτή για την συνεχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά τον έλεγχο των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής της, στο παρόν στάδιο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς συμμετέχει η εναπομένουσα «Εταιρεία Ι. 

Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» 

Σύμφωνα με την ενότητα 20.2 της Διακήρυξης του διαγωνισμού: Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή 

αποκλεισμού, τις παρακάτω ενότητες που θα αξιολογηθούν ως κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης:  

α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία της διακήρυξης και των 

προσαρτημάτων της, με επισήμανση των προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους. Στην Τεχνική Έκθεση 

δεν πρέπει να περιλαμβάνονται προτάσεις τεχνικών λύσεων,  

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, δηλαδή 

τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της μελέτης, την 

αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και 

διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης,  

γ) χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της περιπτ. (β), λαμβανομένου 

υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης,  

δ) οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας 

μελέτης, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της 

δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το 

βαθμό επιτυχίας της, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ), 

ε) στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την 

απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και 

υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 



Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης όπως προκύπτει από 

την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.2 με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την 

εκπόνηση της μελέτης.  

Συγκεκριμένα βαθμολογούνται :  

 η πληρότητα της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης  

 η πληρότητα και ορθότητα του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης τυχόν προβλημάτων  

 η αποτελεσματικότητα των προτάσεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για την αντιμετώπιση των τυχόν 

προβλημάτων  

Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.  

Το κριτήριο 1 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα 

λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 1 ορίζεται σε σ1= 30%.  

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως προκύπτει από την Πρόταση 

Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.2 και συγκεκριμένα :  

 Ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες που παρουσιάζει 

ο οικονομικός φορέας  

 Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση της μελέτης  

 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος σε 

συνδυασμό με την στελέχωση της ομάδας μελέτης  

 Τα παρεχόμενα στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τους αναγκαίους 

ανθρώπινους πόρους για να εκτελέσει την σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο  

Το κριτήριο 2 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα 

λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 ορίζεται σε σ2 = 40%.  

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς  

Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το 

Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας 

μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας Μελέτης της παρ. 20.2 και συγκεκριμένα :  

 ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων 

αλλά και η εμπειρία των υπολοίπων συνεργατών στις ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης μελέτης  

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή 

περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την έκταση προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της 

ομάδας  

 ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την εκπόνηση της μελέτης  

 ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή, σε σχέση με τα 

προβλεπόμενα γι αυτούς καθήκοντα.  

 

Το κριτήριο 3 θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Προσφορές που θα 

λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 ορίζεται σε σ3 = 30%. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συνολικά εξετάστηκαν και αναπτύχθηκαν, η Επιτροπή ομόφωνα βαθμολογεί την εταιρεία 

«Ι. Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» 



Κριτήριο Κ1 : 95 

Κριτήριο Κ2 : 100 

Κριτήριο Κ3 : 95 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς: 

B TΠ = 30% Χ 95 + 40% Χ 100 + 30% Χ 95   =  97 

 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού, ομόφωνα, 

Εισηγείται 

 

Α. Την αποδοχή της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας της  υποβληθείσας προσφοράς της 

εταιρείας «Ι. Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε» δεδομένου ότι πληρεί τις απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς 

την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς τους και την βαθμολογία που συγκέντρωσε.  

 

Β. Την απόρριψη της συμμετοχής στη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας της υποβληθείσας Προσφοράς «Δ. 

Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.» ως εκπρόθεσμης 

 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 31/08/2018 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

(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,  

 Την εισήγηση της επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο : « Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ»  με 

αριθμ.πρωτ. 2/54609/10-9-2018. 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το 1ο πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την επιλογή  

Αναδόχου  εκπόνησης μελέτης με τίτλο : « Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου    

κυττάρου στο ΧΥΤΑ Β.ΡΟΔΟΥ»   

 
Β)  Αποδέχεται  τη συμμετοχή στη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας της  υποβληθείσας προσφοράς 

της εταιρείας «Ι. Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε» δεδομένου ότι πληρεί τις απαιτήσεις που θέτει η 

Διακήρυξη ως προς την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς τους και την βαθμολογία που συγκέντρωσε.  

 

 

    Γ) Απορρίπτει τη συμμετοχή από τη συνέχεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας της υποβληθείσας  

     Προσφοράς «Δ. Αργυρόπουλος & Συνεργάτες Ο.Ε.» ως εκπρόθεσμης. 

 

 

ΘΕΜΑ 14
ο
                                                      Aπόφ. Αρ.  492/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΦΓΡΩ1Ρ-ΚΙΥ ) 

Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου οχήματος συλλογής συσκευασιών ανακύκλωσης ανοικτού τύπου 

από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης 

Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης με αριθμ.πρωτ.: 2/54603/10-9-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/54603/10-9-2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   



«ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς ενός καινούργιου οχήματος συλλογής συσκευασιών ανακύκλωσης ανοικτού 

τύπου από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης 

Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε.)». 
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμό πρωτ. 59846 / 25-05-2018 έγγραφο της ΕΕΑΑ Α.Ε. 

Δυνάμει της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939 / 06. 08. 2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων                    – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις » όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι 

υποχρεωτική για του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από τους διαχειριστές 

συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με τους 

υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του Νόμου, για την 

από κοινού εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, καταρτίζονται μεταξύ των ενδιαφερομένων 

μερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς συμβάσεις 

συνεργασίας, με το ειδικότερο περιεχόμενο που καθορίζεται στην ίδια διάταξη. 

Στα πλαίσια των παραπάνω, και σε εκτέλεση της με αριθμό 702/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ρόδου στις 01/11/2016 υπογράφηκε Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας, μεταξύ : 

1) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.» και 

τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Χειμάρρας αριθμός 5) 

και  

2) Του Δήμου Ρόδου 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της Σύμβασης Συνεργασίας, η ΕΕΑΑ Α.Ε. διαθέτει στους 

συνεργαζόμενους ΟΤΑ (με συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς) οχήματα συλλογής, εφόσον βάσει 

εγκεκριμένου από την ΕΕΑΑ σχεδιασμού θα τοποθετηθούν στο συνεργαζόμενο ΟΤΑ μπλε κάδους. 

Ήδη ο δήμος Ρόδου έχει παραλάβει τέσσερα απορριμματοφόρα οχήματα, 16 τόνων, ωφέλιμου φορτίου 6 

τόνων, βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής του παραχωρητηρίου συμβολαίου για ένα ακόμα καινούργιο 

όχημα συλλογής ανοικτού τύπου 2,5 τόνων και με το παρών έγγραφο,   

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή, 

1
ον

) όπως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. (η) του Ν. 3852/2010              να αποφασίσει 

την αποδοχή της δωρεάς, ενός καινούργιου οχήματος συλλογής συσκευασιών ανακύκλωσης κλειστού τύπου 

8 κ.μ. εργοστασιακής κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ– IVECO EUROCARGO 120E25 EVI C με αριθμό 

πλαισίου ZCFA71EJ102684187 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α.Ε», σύμφωνα με την σχετική αλληλογραφία και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η από 01-11-

2016 υπάρχουσα Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που 

είχε συναφθεί στα πλαίσια του Ν. 2939/6.8.2001 και της με αριθμό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, που είχε 

συναφθεί μεταξύ της ως άνω Εταιρείας και του Δήμου Ρόδου και στην οποία υπεισήλθε ο Δήμος Ρόδου 

σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 πριν την πάροδο της συμφωνημένης αρχικής εξαετούς 

διάρκειας αυτής (της σύμβασης). 

2
ον

) Για τον σκοπό αυτό να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος όπως προβεί στο 

όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική 

αίρεση με τους πιο πάνω όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της πιο 

πάνω εντολής και την νομότυπη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.   

Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκειμένη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο Ρόδου και θα 

καταβληθεί απ’ αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων  25 παρ. 3, 29 παρ. 5, 43Β’ (α), 45 του Ν. 2961/2001 (ως ισχύει μετά και την τελευταία 

τροποποίησή του από το άρθρο 25 του Ν. 3842/2010), άρθρο 82 παρ. 4 και 90 του ν.δ. 118/1973, ως αυτό 

ισχύει». 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Μάτση Παναγιώτη 

και του Αντιδημάρχου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  



 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/54603/10-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο (η) του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 77 

του 4555/2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν. 2936/2001, 

 Την με αρ. 702/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου σχετική με την 

σύμβαση συνεργασίας «ΕΕΑΑ Α.Ε» και του Δήμου Ρόδου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Αποδέχεται τη δωρεά ενός (1) καινούργιου οχήματος συλλογής συσκευασιών ανακύκλωσης κλειστού 

τύπου 8 κ.μ. εργοστασιακής κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ– IVECO EUROCARGO 120E25 EVI C με αριθμό 

πλαισίου ZCFA71EJ102684187 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α.Ε», σύμφωνα με την σχετική αλληλογραφία και υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η από 01-11-

2016 υπάρχουσα Σύμβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας που 

είχε συναφθεί στα πλαίσια του Ν. 2939/6.8.2001 και της με αριθμό 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ, που είχε 

συναφθεί μεταξύ της ως άνω Εταιρείας και του Δήμου Ρόδου και στην οποία υπεισήλθε ο Δήμος Ρόδου 

σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 πριν την πάροδο της συμφωνημένης αρχικής εξαετούς 

διάρκειας αυτής (της σύμβασης). 

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο όπως προβεί στο όνομα και για λογαριασμό του 

Δήμου Ρόδου στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου δωρεάς με διαλυτική αίρεση με τους πιο πάνω 

όρους και με όποιους άλλους όρους κρίνεται σκόπιμο για την περαίωση της πιο πάνω εντολής και την 

νομότυπη σύνταξη του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.   

Ο φόρος δωρεάς που αναλογεί στην προκειμένη δωρεά βαρύνει εξολοκλήρου το Δήμο Ρόδου και θα 

καταβληθεί απ’ αυτόν με την υποβολή της οικείας δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων  25 παρ. 3, 29 παρ. 5, 43Β’ (α), 45 του Ν. 2961/2001 (ως ισχύει μετά και την τελευταία 

τροποποίησή του από το άρθρο 25 του Ν. 3842/2010), άρθρο 82 παρ. 4 και 90 του ν.δ. 118/1973, ως αυτό 

ισχύει.       

 

 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
                                                   Aπόφ. Αρ.  493/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΩ1Ρ-ΘΩΘ ) 

Έγκριση αποδοχής δωρεάς έργου τέχνης στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση γραφείου δημάρχου) 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/52925/30-8-2018 εισήγηση 

του γραφείου Δημάρχου Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

 

«ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ 

Θέμα: Αποδοχή δωρεάς έργου τέχνης στο Δήμο Ρόδου 

 

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο νησί μας ο διάσημος Ιταλός γλύπτης και ζωγράφος Lello Esposito. 

Θεωρείται ευρέως ως ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς εικαστικούς του 21ου αιώνα. Ο 

καλλιτέχνης από τη Νάπολη δραστηριοποιείται εδώ και τρεις δεκαετίες στον χώρο της τέχνης, 

υλοποιώντας σημαντικές εκθέσεις σε όλον τον κόσμο και σε αυτό δείχνουν την προτίμηση τους 

φανατικοί γνωστοί συλλέκτες, όπως ο Γούντι Άλλεν, η Claudia Cardinale, Massimo D’ Alema και η 

Barilla, ενώ έργο του έχει γίνει αποδεκτό από τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της 



Αμερικής Μπάρακ Ομπάμα. Γλυπτά του συγκεκριμένου σπουδαίου δημιουργού, κοσμούν μουσεία, 

πλατείες, δρόμους, τράπεζες και  κοινόχρηστους χώρους τόσο στην Ελλάδα όσο  και  στο  εξωτερικό. 

Ο Lello Esposito δηλώνει φιλέλληνας και φίλος της Ρόδου ειδικότερα, την οποία επισκέπτεται σχεδόν 

κάθε χρόνο. Σε παλαιότερη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Ρόδου υποσχέθηκε να φιλοτεχνήσει σύνθεση 

την οποία θα δωρίσει στο νησί και να τοποθετηθεί στη βάση, μπροστά από το Δημαρχείο. Την 

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017, κατά τη συνάντηση του με τον Δήμαρχο, επανεπιβεβαίωσε την 

πρόθεσή του για τη δωρεά, ενώ δήλωσε ότι επιπλέον προσφέρει στο Δήμο Ρόδου τη σύνθεση την οποία 

είχε φιλοτεχνήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που απεικονίζει ένα χάλκινο δίσκο. 

Στην γενική αντίληψη η έννοια του έργου τέχνης αναπαριστά, σημειολογικά διάφορες μνήμες, άλλοτε ως 

πολιτισμική πραγματικότητα, άλλοτε ως ιστορική αφετηρία και άλλοτε ως νέο παρόν.   

Το έργο του σπουδαίου γλύπτη, που θα κοσμεί τον προθάλαμο της αίθουσας Συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αφηγείται συμβολικά την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων 

2004, με ένα λιτό και περιεκτικό τρόπο. Η  τοποθέτηση  του στον  συγκεκριμένο  σημείο  επιλέχθηκε 

σημειολογικά και πρακτικά, προκειμένου να είναι ορατό και προστατευμένο. Πρόκειται για ένα γλυπτό, 

λιτό, αφαιρετικό που παίρνει όμως τις διαστάσεις ενός συλλογικού γεγονότος, των Ολυμπιακών Αγώνων 

2004 και συνδέει το παρελθόν, όχι ως νοσταλγική αποτύπωση, με το παρόν, αλλά ως προϋπόθεση ενός  

ανοιχτού δημιουργικού μέλλοντος. 

Είναι γνωστό, ότι από την Ρόδο κατάγονται οι διασημότεροι Αρχαίοι Ολυμπιονίκες. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος 

και οι υιοί του, Ακουσίλαος, Δαμάγητος και Δωριεύς. Οι εγγονοί του Διαγόρα, Ευκλής ο Ρόδιος και ο 

Πεισίρροδος ο Θούριος ή Πεισίδωρος γιος της Καλλιπάτειρας. Ο Λεωνίδας ο Ρόδιος, ο Αριστομένης, ο 

Νικαγόρας ο Ρόδιος, ο Κλειτόστρατος ο Ρόδιος και πολλοί άλλοι.  

Αυτή  ακριβώς η διασύνδεση και η ιστορική προσέγγιση του παρόντος έργου τέχνης σε συνδυασμό με 

την αγάπη του δημιουργού για το νησί μας έχουν τον συμβολισμό τους και αποκτούν προοπτική για ένα 

ανοιχτό διάλογο και μια συνεργασία. Αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή ενός έργου τέχνης.  

Η προσφορά αυτή, επιστέγασμα της αγάπης του καλλιτέχνη προς τον τόπο μας, επιβεβαιώνει αυτό που οι 

Ρόδιοι γνωρίζουμε και υπερηφανευόμαστε, ότι η Ρόδος μέχρι και σήμερα καταφέρνει να γοητεύει τους 

ανθρώπους του πνεύματος και του πολιτισμού, με την ιστορία της, την απαράμιλλη φυσική της ομορφιά, 

και περισσότερο, με τους ανθρώπους της. 

Σύμφωνα με το εδάφιο η) της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου έχει την αρμοδιότητα να «αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών». 

Λαμβάνοντας υπόψη όμως την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης δωρεάς και της παρουσίας του 

δημιουργού κατά τη συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης του Δήμου, ήτοι του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμο να ενημερωθεί το σώμα και να λάβει κατ΄ αρχήν σχετική απόφαση 

αποδοχής της δωρεάς και αναγνώρισης της σημαντικότητας της χειρονομίας του καταξιωμένου 

καλλιτέχνη προς την πολιτισμική κληρονομιά του νησιού μας. 

Με την υπ. αρ. 903/30-8-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: 

1) Η αποδοχή της μεταβίβασης άνευ αντιτίμου, δωρεάν παραχώρησης κυριότητας, προς τον Δήμο 

Ρόδου, του έργου τέχνης, δημιουργίας του Ιταλού καλλιτέχνη κ. Lello  Esposito, που διατηρεί έως 

σήμερα την κυριότητα του έργου, ήτοι καλλιτεχνική δημιουργία «χάλκινου δίσκου». 

2) Εκφράζεται από το Δήμο Ρόδου η ευαρέσκεια και ευγνωμοσύνη του προς τον καλλιτέχνη, για την 

ευγενή προσφορά του. 

3) Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται για τη φροντίδα του έργου, το οποίο θα διατηρεί και επιδεικνύει με το 

δέοντα σεβασμό. 

4) Η προώθηση της απόφασης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, για την οριστική και κατά 

νόμο προβλεπόμενη αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς. 

Μετά τα ανωτέρω καλείται το σώμα να εγκρίνει: 

Την αποδοχή της μεταβίβασης άνευ αντιτίμου, δωρεάν παραχώρησης κυριότητας, προς τον Δήμο Ρόδου, 

του έργου τέχνης, δημιουργίας του Ιταλού καλλιτέχνη κ. Lello  Esposito, που διατηρεί έως σήμερα την 

κυριότητα του έργου, ήτοι καλλιτεχνική δημιουργία «χάλκινου δίσκου». 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Δημάρχου κ. Φώτη Χατζηδιάκου) 



 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την από 30/8/2018 εισήγηση του γραφείου Δημάρχου Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφιο (η) του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με το άρθρο 77 

του 4555/2018, 

 Την με αρ. 903/2018 (Α.Δ.Α.: 6904Ω1Ρ-ΩΥΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 

Ρόδου σχετική με την συγκεκριμένη δωρεά. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αποδέχεται άνευ αντιτίμου, δωρεάν παραχώρησης κυριότητας, προς τον Δήμο Ρόδου, του έργου τέχνης, 

δημιουργίας του Ιταλού καλλιτέχνη κ. Lello  Esposito, που διατηρεί έως σήμερα την κυριότητα του 

έργου, ήτοι καλλιτεχνική δημιουργία «χάλκινου δίσκου». 

 

ΘΕΜΑ 16
ο
                                                        Aπόφ. Αρ.  494/ 2018 (ΑΔΑ: 7Χ20Ω1Ρ-ΣΧΒ ) 

Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγου (υπαλλήλου Μαρίας Τριγένη) για την 

διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τις ανάγκες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

έτους 2018 του δήμου Ρόδου Β΄φάσης. 

(Εισήγηση δ/νσης τροχαίου  υλικού και μηχανημάτων με αριθμ.πρωτ. 2/55160/12-9-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/55160/12-9-2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ : Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε ως 

υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού 

Ελέγχου Oχημάτων έτους 2018 του Δήμου Ρόδου  Β’ Φάσης. 

       Με το υπ΄ αριθμόν 359/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η κα. Τριγένη Μαρία 

ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού 

Ελέγχου Οχημάτων  Β’ Φάσης  έτους  2018 του Δήμου Ρόδου, που πρέπει να αποδώσει λογαριασμό 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εντός τριών μηνών δηλ. στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.  

Επειδή όμως εντός του Οκτωβρίου πρέπει να περάσουν από Τεχνικό Έλεγχο και άλλα οχήματα,                   

παρακαλούμε να παρατείνετε κατά ένα μήνα την διαδικασία  για την απόδοση του λογαριασμού 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΦΕΚ 114/ 15-6-1959. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55160/12-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 359/2018 (Α.Δ.Α.: 62ΖΧΩ1Ρ-ΩΥΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου περί ορισμού υπολόγου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Α) Εγκρίνει την παράταση απόδοσης λογαριασμού της μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Τροχαίου 

Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου, (υπολόγου)  κ. Τριγένη Μαρία, η οποία είχε οριστεί ως 

υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 3.000,00 € με την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 359/2018, με νέα προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 

 



28/10/2018, για τις ανάγκες πληρωμής τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο) οχημάτων έτους 2018 του Δήμου 

Ρόδου Β΄ Φάση. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
                                                     Aπόφ. Αρ.  495/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΡ5Ω1Ρ-2ΘΒ  ) 

Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγου (υπαλλήλου Τσαμπίκου Μπαρδακά) για 

την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών αδείας 10 

οχημάτων.   

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων με αριθμ.πρωτ. 2/55381/13-9-2018) 

O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αρ. πρωτ.: 2/55381/13-9-2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, ως παρακάτω:   

ΘΕΜΑ : Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από τον κ. Μπαρδακά Τσαμπίκο  που ορίστηκε 

ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή τελών 

αδείας 10 οχημάτων 

Με το υπ΄ αριθμόν 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Μπαρδακάς Τσαμπίκος  

ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για  την πληρωμή τελών 

αδείας 10 οχημάτων  του Δήμου Ρόδου ποσού 750 € , που πρέπει να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία εντός τριών μηνών δηλ. στις 28 Σεπτεμβρίου 2018.  

Επειδή όμως εντός του Οκτωβρίου πρέπει να εκδοθούν άδειες  και για άλλα οχήματα,                   

παρακαλούμε να παρατείνετε κατά ένα μήνα την διαδικασία  για την απόδοση του λογαριασμού 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΦΕΚ 114/ 15-6-1959.   

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου) 

 

Ο  Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τα μέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/55381/13-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 363/2018 (Α.Δ.Α.: 69ΜΖΩ1Ρ-Ψ9Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου περί ορισμού υπολόγου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει την παράταση απόδοσης λογαριασμού του μόνιμου υπαλλήλου, Προϊσταμένου 

Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου, (υπολόγου)  κ. Μπαρδακά 

Τσαμπίκου, ο οποίος είχε οριστεί ως υπόλογος για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής ποσού 750,00 € με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 363/2018, με 

νέα προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 28/10/2018, για τις ανάγκες πληρωμής τελών αδείας 

10 οχημάτων, που θα καλύψουν το κόστος έκδοσης των νέων αδειών κυκλοφορίας και των νέων 

πινακίδων όπου χρειαστεί, όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται. 
 

ΘΕΜΑ 1
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης       Aπόφ. Αρ.  496/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΑΥ2Ω1Ρ-ΙΗΕ  ) 

Έγκριση και κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 

προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) 

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020» 
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με  αριθμ. πρωτ, 2/55901/14-9-2018) 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/55901/14-9-2018, η οποία έχει ως εξής:      

Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού έτους 2018 

 



 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου 

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – 

ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020» 

  

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

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/55901/14-9-2018 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 478/2018( Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  της Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει και καταρτίζει τους όρους για τη διεξαγωγή  δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της προμήθειας «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ 

ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 

2014 -2020», οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙA-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτόνομων  μηχανικών κομποστοποιητών (amk) και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (καδοι, 

σακοι) της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό 

Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Πόλη ΡΟΔΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 85100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR421 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Φαξ 22410-39780 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  periousia@rhodes.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ 

 



Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημοτικές Υπηρεσίες. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.rhodes.gr  

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα γίνει με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει το κάτωθι  Κ.Α. : 35-7135.002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση 

ποσού  162.200,00€ για το 2018 και 5.000,00€ για το 2019 €,  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Απόκτηση και εγκατάσταση του συστήματος των ΑΜΚ. (ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ) με προϋπολογισμό 161.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ) με προϋπολογισμό 5.983,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 .  

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 42914000-6 Εξοπλισμός ανακύκλωσης και 34928480-6  Δοχεία και κάδοι 

απορριμμάτων. 

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις ομάδες ή για μία μόνο ομάδα που αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 

οι ποσότητες για κάθε ομάδα 

    

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων  εκατόν ογδόντα 

τριών   ευρώ  (167.183,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (134.825,00€) εκατόν τριάντα τέσσερις  χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε  

ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ  Α.  Απόκτηση και εγκατάσταση του συστήματος των ΑΜΚ (ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ), εκτιμώμενης αξίας  130.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.  

ΟΜΑΔΑ Β  : Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

& ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ), εκτιμώμενης αξίας 4.825,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της ΟΜΑΔΑΣ Α Απόκτηση και εγκατάσταση του συστήματος των ΑΜΚ 

(ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Α ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. 

 

Κριτήριο ανάθεσης της ΟΜΑΔΑΣ Β Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή 

(ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ) είναι  η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή).  

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Β ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/


 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

Την απόφαση …../2018 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης  

Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018  

Την  πολυετή απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου έτους 2018 και 2019 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 



 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

Σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες 

Σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα 

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.rhodes.gr  στην διαδρομή: προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και προμηθειών ► 

προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών 

συναλλαγών  στις ……./……./2018 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των αρχικών και επαναληπτικών  δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: Τον ανάδοχο 

της προμήθειας  

  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

η με αρ. ΠΡΩΤ. 2/……….. ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. ……/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης,  

η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ . ……………….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής  

το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης  ] 

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο  δέκα 10 ημέρες 

πριν την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

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

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

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

http://www.promitheus.gov.gr/


φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.. 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι:   

 

Α) 2.696,50 ευρώ για το σύνολο της Προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για τα δύο 

τμήματα.  

Β) 2.600,00 ευρώ αν ο προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά μόνο για το ΤΜΗΜΑ Α: 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

Γ) 96,50 ευρώ αν ο προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά μόνο για το ΤΜΗΜΑ Β: ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ. 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας,. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/06/2019. 

. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  



 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

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

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

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

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

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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

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



Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

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

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

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

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

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

 



2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 

ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 

κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή 

σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν απαιτείται 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 



2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ1 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 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.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.2 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

                                                 

1 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος 

VI Τελικές δηλώσεις  

2 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/


Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  αφορά όλα 

τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο 

τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός 

κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα 

αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει 

εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 

φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

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

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

  

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

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

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 



επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 

ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της ΟΜΑΔΑΣ Α (ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ) είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία 

εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΙΑ ΑΜΚ 1-2m3 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (σi) 

Κ1 Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή 1-2m3  60% 

Κ2 Εγγύηση  20% 

Κ3 Εξοπλισμός  20% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

ΓΙΑ ΑΜΚ 2-4m3 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (σi) 

Κ1 Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή 2 m3 60% 

Κ2 Εγγύηση  20% 

Κ3 Εξοπλισμός  20% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

Κριτήριο ανάθεσης της ΟΜΑΔΑΣ Β (ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ 

ΣΑΚΟΙ) είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή).  

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ομάδας Α 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την 

οικονομική προσφορά προκύπτει από το άθροισμα: 

ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.  

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών έχει συντελεστή βαρύτητας 

70% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. (ήτοι Σ1=70% και 

Σ2=30%). 

Η Βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

ΣΟΠ = [(Π –ΠΔ)/ Π] * 100 

όπου  

Π = ο προϋπολογισμός μελέτης προμήθειας σε € και  

ΠΔ= η συνολική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου 

 

2.3.3 Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Αναλυτική Περιγραφή των Κριτηρίων Αξιολόγησης των 

Προσφορών για την ομάδα Α με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

ΓΙΑ ΑΜΚ 1-2m3 



Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1. Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (ΑΜΚ) 

60% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ 1-2 m3 

Βαθμολογία = 100 

Κ2. Εγγύηση (κινούμενα μέρη) 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

24 μήνες  

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Μεγαλύτερη από 24μήνες έως και 36μήνες 

Βαθμολογία = 110 

Μεγαλύτερη από 36μήνες 

Βαθμολογία = 120  

Κ3. Εξοπλισμός 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Ένας επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας ή αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 110 

Επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας και αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 120  

 

 

 

ΓΙΑ ΑΜΚ 2-4m3 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1. Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (ΑΜΚ) 

60% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ 2 m3 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ μεγαλύτερος από 2 m3 έως και 3 m3 

Βαθμολογία = 110 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ μεγαλύτερος από 3 m3 έως και 4 m3 

Βαθμολογία = 120 

Κ2. Εγγύηση (κινούμενα μέρη) 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

24 μήνες  

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Μεγαλύτερη από 24μήνες έως και 36μήνες 

Βαθμολογία = 110 

Μεγαλύτερη από 36μήνες 

Βαθμολογία = 120  

Κ3. Εξοπλισμός  



ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Ένας επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας ή αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 110 

Επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας και αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 120  

20% 

 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι (τεχνικές 

προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά όπως 

περιγράφονται  στο παράρτημα Ι. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

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

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 



Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και 

του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. 

Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 

ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν3: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/20164, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα.III), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 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. 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του 

                                                 

3 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

4 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-

2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 

(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/


Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

.επίσης η διακήρυξη και όλα τα παραρτήματα θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.rhodes.gr 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

βάσει τιμή όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς) της διακήρυξης:  

 [Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και υπηρεσίας  δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

έπ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του τμήματος της προκήρυξης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται στο ΜEΡΟΣ Β του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης δ) σε περίπτωση μη 

υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα υλικά εκάστοτε ομάδας όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β 

του Παραρτήματος I 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 31/06/2019. 

 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 9  μηνών 

περίπου  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 



Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές και 

στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.  

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 

     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την.....και ώρα......ή την [4η ] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

και ώρα... 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 

της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 



α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μέλη του οργάνου5. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή6 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 

με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους 

προσφέροντες7. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται8 : στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες9. Κατά της εν 

λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 

ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

                                                 
5 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 

6 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

7 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

8 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 

9 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 



προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 

εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το ΤΕΥΔ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΤΕΥΔ 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπής  του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   

Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση 

μικρότερης ποσότητας σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 

την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

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

αναστολών επί αυτών,  

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

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της 

απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση . 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  



Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 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. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 



Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης- προκαταβολής ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται  στο σύνολό της ή  αποδεσμεύεται  τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της  ως άνω εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

Ο ανάδοχος της προμήθειας δύναται να ζητήσει  χορήγησης προκαταβολής μέχρι 30%, της συμβαστικής 

αξίας και θα πρέπει να προσκομίσει ισόποση εγγύηση προκαταβολής, [σύμφωνα με το  άρθρο 72 παρ. 4 

του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση 

προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας 

(τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

του εκπροθέσμου.  

 

4.1.2   Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού Ομάδα Α: Αυτόνομοι Μηχανικοί 

Κομποστοποιητές και πριν την επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

προσκομίσει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και να καλύπτει την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της παρούσας, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία του εξοπλισμού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η 

εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

4.1.3.   Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 



στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης 

λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 

προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 

4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, 

επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 

της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 

του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 

εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 

σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και 

αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου 

έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Α ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ B ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο σε περίπτωση 

προκαταβολής:  

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με 

την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή 

των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο 

παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με 

τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 

μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 

υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 

κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες10 το 

οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής11. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201612, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σε περίπτωση μη προκαταβολής ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. 

 

                                                 
10 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 

11 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  

12 Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.  



5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 1% επί του καθαρού ποσού. Για τα καύσιμα και 4% για τα λιπαντικά  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή 

συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.της παρούσας [ 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, 

με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή 

και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής]. 

 

5.2.2.  Αν ο εξοπλισμός φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  



Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

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

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της 

παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

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

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Χρόνος , Τόπος και τρόπος παράδοσης Ομάδας Α 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά για την ομάδα Α ως εξής 

Η εγκατάσταση των ΑΜΚ στα παρακάτω σημεία με την αντίστοιχη δυναμικότητα των ΑΜΚ: 

1. Διαμερίσματα του Στρατού, οδός Γεωργ. Μαύρου: ΑΜΚ δυναμικότητας 2-4m3, 

2. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών και φυτώριο δήμου, οδός Ιφιγένειας: AMK δυναμικότητας 2-4m3, 

3. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών, οδός Προέδρου Κένεντυ: AMK δυναμικότητας 1-2m3, 

4. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών, οδός Χειμάρρας: AMK δυναμικότητας 1-2m3, 

5. Κεντρική Λαχαναγορά Ρόδου, οδός Κλαύδιου Πέπερ: AMK δυναμικότητας 2-4m3. 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς της προμήθειας  στον τόπο παραλαβής, βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης Ομάδας Β 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δύο (2) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο τόπος παράδοσης θα είναι οι αποθήκες του Δήμου Ρόδου στην περιοχή Ασγούρου 

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς της προμήθειας  στον τόπο παραλαβής, βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

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

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

λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 

4412/2016. 

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

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

έκπτωτος. 

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

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

υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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

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

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

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/1613  σύμφωνα με τα 

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

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

επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 

οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε 

μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον 

προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου 

μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  



 Η παράδοση  θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.1.1. της 

παρούσης. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

208 του ν. 4412/16. 

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

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

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

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

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

ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 

εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 

στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και όπως περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 6.1.1 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.14 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. . Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

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

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

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

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

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

κυρώσεις. 

                                                 
14 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 

(Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί. 



6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 

3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (4.3.1) & Απόκτηση, εγκατάσταση και 

Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.3.1) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.  

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ρόδου 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά τη προμήθεια  

ΟΜΑΔΑ Α. Απόκτηση και εγκατάσταση του συστήματος των ΑΜΚ με προϋπολογισμό 161.200,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή με προϋπολογισμό 5.983,00 € 

 .  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

  

     

     Τεχνικές Προδιαγραφές εξοπλισμού Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 

1.1 Γενική Περιγραφή 

Για την εφαρμογή προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) απαιτείται η χρήση εξοπλισμού ο οποίος 

περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία μέσων προσωρινής αποθήκευσης. 

O εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ είναι κάδοι σε διαφορετικά μεγέθη 

και χρώματα αλλά και κομποστοποιήσιμες σακούλες. Εκτιμάται ότι, οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα 

μπορούν να διαχωρίσουν και να κομποστοποιούν παραπάνω από 50 tn βιοαποβλήτων ετησίως σε κάθε 

Δήμο, 150 tn συνολικά και τουλάχιστον 300 tn στη διάρκεια του έργου. Καθώς η διαδικασία αυτή θα 

βελτιώνει και την καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, μπορεί να προστεθεί σε αυτό το ποσό και 

ένα καθαρό νέο κλάσμα υλικών συσκευασίας, της τάξης των 25 tn / έτος (αναλογικά στη διάρκεια του 

έργου 150 tn). Σε ότι αφορά στους δείκτες αποτελέσματος, αυτοί αναφέρονται στην ίδια δράση ως 

ποσοστό οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή. Στους δείκτες εκροών αναφέρεται ο 

στόχος των 500 tn/έτος.  



1.1.1 Προτεινόμενος εξοπλισμός για Λαχαναγορά  

Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (ΜΠΑ) στην περίπτωση εγκατάστασης ΑΜΚ σε κάποια μονάδα 

μαζικής παραγωγής φυτικών υπολειμμάτων αφορούν κάδους οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκονται σε 

χώρους εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Επιπλέον προτείνονται σάκοι για την συλλογή των φυτικών 

υπολειμμάτων, οι εν λόγω σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται από βιοαποδομήσιμο υλικό. Οι σάκοι 

πρέπει να ανανεώνονται και να διαστασιολογούνται ώστε να επαρκούν για την προσωρινή αποθήκευση 

του εκάστοτε υλικού επί τουλάχιστον δύο ημέρες. 

Εσωτερικά 

Οι κάδοι οι οποίοι προτείνονται για το εσωτερικό χώρο των καταστημάτων είναι κάδοι 60lt με ροδάκια 

και καπάκι. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Επιπλέον 

για τους κάδους αυτούς απαιτούνται κομποστοποιήσιμες σακούλες.  

 
Εικόνα 1.1: Πλαστικοί κάδοι 60lt με ροδάκια. 

  
Εικόνα 1.2: Βιοδιασπώμενες σακούλες.  

Εξωτερικά 

Εξωτερικά προτείνονται πλαστικοί κάδοι 360 lt πράσινου χρώματος, όπου θα μεταφέρονται τα μη 

οργανικά υπολείμματα. Τέλος εξωτερικά θα τοποθετούνται μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 660 lt. Οι 

κάδοι αυτοί μπορούν να αντικατασταθούν με τους ήδη υπάρχον κάδους των 1.100 lt πράσινους και μπλε. 

 
α) 



β)                

Εικόνα 1.3: Κάδοι εξωτερικού χώρου α) Πλαστικοί κάδοι διαφορετικής χωρητικότητας, β) Κάδοι 660lt 

και 1.100lt. 

Πίνακας 1.1: Εξοπλισμός για λαχαναγορά για Δήμο Ρόδου. 

Είδος Συνολική  

Ποσότητα 

Χρώμα Ενδεικτική τιμή / 

τεμάχιο  

χωρίς ΦΠΑ 

Πλαστικός κάδος με ροδάκια 60 lt  10 καφέ- οργανικό 50 € (500 €) 

Κομποστοποιήσιμες σακούλες 140 

lt 
500 - 0,40 € (200 €) 

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  700 € 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ (24%) 868 € 

 

1.1.2 Προτεινόμενος εξοπλισμός για οικίες  

Εσωτερικά 

Τα ΜΠΑ σε επίπεδο κατοικίας αφορούν σε κομποστοποιήσιμους σάκους και κάδους οι οποίοι κατά 

κανόνα βρίσκονται σε χώρους εσωτερικά της κατοικίας. Για εσωτερική χρήση προτείνεται κάδος 

κουζίνας μικρής χωρητικότητας 7-10 λίτρων χρώματος καφέ. Οι εν λόγω κάδοι φέρουν επίσης χειρολαβή 

για την ευχερή εκκένωση του περιεχομένου τους. Ο κάδος κουζίνας πρέπει να διαθέτει επαρκές πλάτος 

ώστε να μπορεί να αδειάσει ένα πιάτο και κατάλληλο βάθος ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός του. 

Επιπλέον προτείνονται πλαστικοί κάδοι 60lt μπλε χρώματος για το ανακυκλώσιμο κλάσμα.  

 

Εξωτερικά 

Εξωτερικά προτείνονται πλαστικοί κάδοι 360lt πράσινου χρώματος, όπου θα μεταφέρονται τα μη 

οργανικά υπολείμματα. Τέλος εξωτερικά θα τοποθετούνται μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 660lt. Οι κάδοι 

αυτοί μπορούν να αντικατασταθούν με τους ήδη υπάρχον κάδους των 1.100 lt πράσινους και μπλε.  

Πίνακας 1.2: Εξοπλισμός για οικίες. 

Είδος Ποσότητα Συνολική 

Ποσότητα 

Χρώμα Ενδεικτική τιμή / 

τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς 

τροχούς 10lt 
1 τεμάχιο / οικία 125 καφέ 9 € (1.125€) 

Κομποστοποιήσιμοι 

σάκοι 10-20lt  

170 τεμάχια / 

οικία 
21.250 - 0,1 € (2.125€) 

πλαστικός Κάδος 60lt 

(Μπλέ- ανακύκλωση) 
1 τεμάχιο / οικία 125 μπλε 7 € (875€) 

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  4.125€ 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ (24%) 5.115€ 



 
α)        β) 

Εικόνα 1.4: α) Οικιακοί κάδοι (10lt), β) Κάδοι ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. 

 



 

 
Σχήμα 1.1: Δήμος Ρόδου. Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων για Λαχαναγορά και νοικοκυριά. 

1.1.3 Συνολικός εξοπλισμός και Προϋπολογισμός εξοπλισμού ΔσΠ 

Με βάση το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης / συλλογής των ΑΣΑ του Δήμου Ρόδου, θα σχεδιασθεί ένα 

σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για κάθε πολυκατοικία / χώρο εγκατάστασης που θα επιλεγεί για να 

συμμετέχει στην εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ. Κύριος στόχος της δράσης ο διαχωρισμός, όχι μόνο 

των παραγόμενων βιο-αποβλήτων, αλλά και του συνόλου των κλασμάτων των ΑΣΑ, όπως παρουσιάζεται 

παραπάνω.  

Σύμφωνα με τους Πίνακες 1.1 και 1.2 ο συνολικός προϋπολογισμός και οι συνολικές ποσότητες έχουν ως 

εξής: 

Πίνακας 1.3: Συνολικός εξοπλισμός και ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Είδος Συνολική 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή / 

τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 

Ενδεικτική τιμή 

συνόλου χωρίς ΦΠΑ 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς 

τροχούς 10lt 
125 9 € 1.125 € 

Κομποστοποιήσιμοι 

σάκοι 10-20lt  
21.250 0,1 € 2.125 € 

πλαστικός Κάδος 60lt 125 7 € 875 € 



Είδος Συνολική 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή / 

τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 

Ενδεικτική τιμή 

συνόλου χωρίς ΦΠΑ 

(Μπλέ- ανακύκλωση- 

Εσωτερικού χώρου) 

Πλαστικός κάδος με 

ροδάκια 60 lt  
10 50 €  500 € 

Κομποστοποιήσιμες 

σακούλες 140lt 
500 0,40 €  200 € 

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  4.825 € 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ (24%) 5.983 € 

1.2 Χρόνος και τόπος παράδοσης Ομάδας Β 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο τόπος παράδοσης θα είναι οι αποθήκες του Δήμου Ρόδου στην περιοχή Ασγούρου. 

1.3 Πλαστικοί Κάδοι Απορριμμάτων 

1.3.1 Γενικά  

Για κάθε εμπλεκόμενο δήμο θα επιλέγουν και οι βέλτιστοι κάδοι ανάλογα τις ανάγκες τους. Οι κάδοι θα 

είναι πλαστικοί και η χωρητικότητα τους θα επιλεγεί σύμφωνα με τους χώρους εγκατάστασης των 

Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ). 

1.3.2 Οικιακοί Κάδοι χωρίς τροχούς και χωρίς πεντάλ (10lt) 

Οι οικιακοί κάδοι που θα χρησιμοποιούνται στα νοικοκυριά για την ταξινόμηση και τη συλλογή των 

οργανικών θα πρέπει να κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, ακολουθώντας τους 

αυστηρότερους κανόνες της βιομηχανίας και σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 14001 – ISO 9001. Η 

χωρητικότητα τους θα μπορεί να είναι το ελάχιστο 10L.  

1.3.3 Κάδοι ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων 

Ο προτεινόμενος κάδος Ανακυκλώσιμων Οικιακών Απορριμμάτων  πρέπει να είναι κατάλληλος για 

χρήση σε εσωτερικούς χώρους (οικίες) καθώς και σε εξωτερικούς (μπαλκόνια, βεράντες, κήπους).  

Ο συλλεκτήρας πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 50 έως 60 L, με διαστάσεις τουλάχιστον 300 x 

300 x 600 mm με απόκλιση μέχρι 10 mm και να υποδέχεται κοινές σακούλες απορριμμάτων.  

Ο κάδος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει αποσπώμενο καπάκι ώστε να συγκρατείται ο σάκος 

απορριμμάτων και το οποίο θα φέρει κατάλληλη οπή (περίπου 25 cm) για εναπόθεση των 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

Πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 100% πρωτογενές πλαστικό υλικό ώστε να είναι αδιάβροχος, το 

πάχος του υλικού να είναι τουλάχιστον 2,5 mm και το βάρος του περίπου 600-800 gr. 

O κάδος θα πρέπει να παραδοθεί αδιαμόρφωτος με διαστάσεις που δεν θα ξεπερνούν τα 1000x700x10 

mm και η διαμόρφωση του να γίνεται από τον τελικό χρήστη γρήγορα και με πολύ εύκολο τρόπο χωρίς 

να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, εργαλεία ή άλλα υλικά. 

1.3.4 Κάδοι με δύο τροχούς 

Χωρητικότητα κάδου 60 λίτρα 

Oι κάδοι, χωρητικότητας 60 lt θα πρέπει να αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει 

να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με 

τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ-840-1.  

Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας πάχος 

τουλάχιστον 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας), που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 

προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο 

που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. Το καπάκι θα προσαρμόζεται σταθερά στο 

κυρίως σώμα με ειδικούς συνδέσμους που θα είναι εφοδιασμένοι με χειρολαβές, τοποθετημένες 

εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την εκκένωση.  

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να 

αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 

(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 

καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η 

χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το 

χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια 

ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου 



"χτένας". Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 

επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών 

εργαλείων. Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή για την εκροή 

των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή θα πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι βιδωτά 

και θα έχει απόλυτη στεγανότητα.  

Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 

πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 

αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. Ο 

χειρισμός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωμα του καπακιού (πρέπει να υπάρχουν δύο 

χειρολαβές) το καπάκι να ανοίγει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ στην συνέχεια να 

κλείνει εφαρμόζοντας πολύ καλά στο κυρίως σώμα.  

Ο κάδος θα διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9000, πιστοποιητικά 

ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. κατά ΕΝ 840, καθώς και σήματος 

ασφάλειας CE, ενώ όλα τα μεταλλικά του στοιχεία θα είναι απαραίτητα γαλβανισμένα.  

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ και το χρώμα θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την παραγωγή τους.  

1.4 Σήμανση κάδων 

Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητα με τα στοιχεία του έργου, τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο 

σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή. Σημειώνεται ότι πριν από την οριστική παραγγελία θα συμφωνηθεί η 

μακέτα των κάδων με τον κάθε Δήμο.  

1.5 Κομποστοποιήσιμοι σάκοι 

Οι κομποστοποιήσιμοι σάκοι, οργανικές σακούλες θα πρέπει να παράγονται με ανανεώσιμες, φυσικές 

πρώτες ύλες (πχ άμυλο πατάτας ή καλαμποκιού). Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές και απολύτως 

κομποστοποιήσιμες σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432. Θα είναι κατάλληλες για την συλλογή 

οργανικών απορριμμάτων και θα ανακυκλώνονται μαζί με τα οργανικά απορρίμματα. Τέλος πρέπει να 

είναι ανθεκτικές στην υγρασία και στα λίπη. Το μέγεθος των σάκων εξαρτάται από το κάδο που θα 

χρησιμοποιηθεί.  

Πρακτικά είναι ένας τύπος σακούλας που βιοδιασπάται και κομποστοποιείται 100% μέσα σε διάστημα το 

πολύ 2 μηνών. Έτσι μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη διαδικασία της βιολογικής επεξεργασίας, 

χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί όπως οι κοινές πλαστικές σακούλες, προσφέροντας ταυτόχρονα 

υψηλή ανθεκτικότητα στα υγρά των οργανικών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος της σακούλας 

θα πρέπει να είναι συμβατό με τον κάδο κουζίνας, στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

Το πάχος να είναι γύρω στα 15 μm για σάκους ~10 -20 lt και 20-25 μm για σάκους ~140 lt, ώστε να 

αντέχουν το βάρος των αποβλήτων τροφών. Κατά μέσο όρο απαιτούνται τουλάχιστον 5 

σακούλες/εβδομάδα ανά νοικοκυριό και 10 σακούλες/εβδομάδα ανά μονάδα μαζικής εστίασης. 

Για κάδους 10L, τo μέγεθος των σάκων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 λίτρων, οι διαστάσεις τους 

τουλάχιστον W420 x L 450mm. 

Για κάδους 60L, τo μέγεθος των σάκων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 λίτρων, οι διαστάσεις τους 

τουλάχιστον W700 x L 1000 mm. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζει στον κάδο στον οποίο θα 

παρέχει ο ανάδοχος. 

2 Πίνακας συμμόρφωσης – Τεχνικές προδιαγραφές 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται ο πίνακας συμμόρφωσης. 

Α/Α Περιγραφή 
Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Α Κάδος Απορριμμάτων   

Α.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) 10 

Α.2 Ο κάδος θα πρέπει να είναι πλαστικός σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 14001 – 

ISO 9001 

ΝΑΙ 

Β Κάδοι ανακύκλωσης εσωτερικών χώρων  

Β.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα τουλάχιστον (lt) 50 

Β.2 Ο κάδος θα πρέπει να κατασκευασμένος από 100% πρωτογενές πλαστικό 

υλικό ώστε να είναι αδιάβροχος 

ΝΑΙ 



Γ Κάδοι Πλαστικοί 60 lt με ροδάκια  

Γ.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και 

πρόσφατης κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου 

ΝΑΙ 

Γ.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών 

απορριμμάτων 

ΝΑΙ 

Γ.3 Οι πλαστικοί κάδοι πρέπει να ακολουθούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 

840-1 

ΝΑΙ 

Γ.4 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο ΝΑΙ 

Γ.5 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) 60 

Γ.6 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, για 

την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων 

ΝΑΙ 

Γ.7 Οι πλαστικοί κάδοι πρέπει να έχουν δυο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης 

Φ200mm 

ΝΑΙ 

Γ.8 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, 

κατάλληλου πάχους που του προσδίδει ανθεκτικότητα 

ΝΑΙ 

Δ Κομποστοποιήσιμοι σάκοι  

Δ.1 Ανθεκτικές και απολύτως κομποστοποιήσιμες σύμφωνα με το πρότυπο EN 

13432 

ΝΑΙ 

Δ.2 Για κάδους 10L: To μέγεθος των σάκων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 

λίτρων, οι διαστάσεις τους τουλάχιστον W420 x L 450mm. Θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να εφαρμόζει στον κάδο στον οποίο θα παρέχει ο ανάδοχος. 

ΝΑΙ 

Δ.3 Για κάδους 60L: To μέγεθος των σάκων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 140 

λίτρων, οι διαστάσεις τους τουλάχιστον W700 x L 1000mm. Θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να εφαρμόζει στον κάδο στον οποίο θα παρέχει ο ανάδοχος. 

ΝΑΙ 

2.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Ομάδα Β – Εξοπλισμός (παραδοτέο 4.3.1.:Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή) 

Κριτήριο ανάθεσης της Ομάδας Β είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής 

 

3. Τεχνικές Προδιαγραφές Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών 

3.1 Γενική Περιγραφή 

Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (ΑΜΚ) αποτελούν την εξέλιξη της οικιακής 

κομποστοποίησης, με την έννοια ότι μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στα σημεία που παράγονται τα 

βιο-απόβλητα (υπολείμματα τροφίμων και φυτών), χωρίς όμως να έχουν τον οποιοδήποτε περιορισμό 

στο είδος των υπολειμμάτων τροφίμων που μπορούν να δεχτούν (υπολείμματα κρέατος, ψαριών, 

μαγειρεμένα και μη τρόφιμα). Ουσιαστικά αποτελούν μια πλήρη κλειστή μονάδα κομποστοποίησης, σε 

μικρό μέγεθος, καθώς δεν υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων, ούτε απελευθέρωση οσμών, κάτι που μπορεί 

να συναντηθεί τόσο στις απλές μονάδες οικιακής κομποστοποίησης, όσο και σε κεντρικές ανοιχτές 

μονάδες κομποστοποίησης. Κεντρική ιδέα των ΑΜΚ είναι η εξυπηρέτηση περιοχών με εξελιγμένα 

συστήματα διαλογής στην πηγή (όπου τα βιο-απόβλητα διαχωρίζονται από τα σύμμεικτα απόβλητα), 

αλλά και σημεία με σημαντική παραγωγή βιο-αποβλήτων (σημεία μαζικής εστίασης όπως ξενοδοχεία), 

καθώς και μικρούς και απομονωμένους οικισμούς.  

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά των μονάδων αυτών είναι: 

Η εύκολη από το χρήστη τροφοδοσία τους, 

Η δυνατότητα να επεξεργάζονται υπολείμματα από μεγάλο αριθμό χρηστών, 



Η δυνατότητα να δέχονται και φυτικά υπολείμματα, εκτός από υπολείμματα τροφίμων, 

Ο έλεγχος των παραγόμενων οσμών, 

Η διαχείριση και η μη διαρροή στραγγισμάτων στο περιβάλλον, 

Η δυνατότητα τους να λειτουργούν ως μονάδες πλήρους ή μερικής κομποστοποίησης των υπολειμμάτων, 

όπου στη δεύτερη περίπτωση το προϊόν συλλέγεται και οδηγείται σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας ή 

συνεχίζει τη χώνευση σε κοντινό χώρο, 

Να διαθέτουν κατάλληλο λογισμικό λειτουργίας και συνδεδεμένους με αυτό αισθητήρες, 

Η δυνατότητα να παρακολουθείται η λειτουργία τους από απόσταση και εάν χρειαστεί να 

πραγματοποιούνται επεμβάσεις. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά των ΑΜΚ που προτείνετε να 

αποκτηθεί από το Δήμο. 

3.2 Αριθμός ΑΜΚ, χρόνος παράδοσης, χώροι εγκατάστασης και Προϋπολογισμός 

Η απόκτηση δύο (2) AMK ωφέλιμης χωρητικότητας από 1,0 έως 2,0 m3 ο καθένας και τρεις (3) ΑΜΚ 

ωφέλιμης χωρητικότητας από 2,0 έως 4,0 m3 ο κάθε ΑΜΚ. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού θα αναλάβει 

την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, την τοποθέτηση και την επίδειξη της λειτουργίας αυτών. Το 

ύψος της δαπάνης είναι 161.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Πίνακας 3.1: Συνολικός εξοπλισμός και προϋπολογισμός. 

Χωρητικότητα ΑΜΚ 1 m3-2m3 ΑΜΚ 2 m3-4m3 

Εργασία Κόστος ΑΜΚ Κόστος ΑΜΚ 

Αριθμός μονάδων Δύο (2) Τρεις (3) 

Αγορά, εγκατάσταση ΑΜΚ με σύστημα 

τηλεμετρία (υγρασία & θερμοκρασία αισθητήρες) 

2 x 22.000,00 € 

=44.000,00 € 

3 x 24.000,00 

€=72.000,€ 

Τσιμεντένιο δάπεδο εγκατάστασης πάχους 10cm 

επιφάνειας 20-30 m2 (δες πίνακα 3.3) 

2 x 2.500,00 € = 

5.000,00 € 

 

3 x 3.000,00 € 

=9.000,00 € 

 

Περίφραξη για ασφάλεια ΑΜΚ σε κάθε 

περίπτωση θα καλύπτει το συνολικό ύψος του 

ΑΜΚ 

Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος και  

Ηλεκτρολογικός πίνακας ΑΜΚ 

Σύνδεση με πίνακα 

Ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή κάρτα 

στους ΑΜΚ - 280 κλειδιά ή κάρτες 

Εκπαίδευση - επίδειξη 

Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 49.000,00 € 81.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) 60.760,00 € 100.440,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 161.200,00€ 

 

3.2.1 Χώροι εγκατάστασης ΑΜΚ  

Η εγκατάσταση των ΑΜΚ στα παρακάτω σημεία με την αντίστοιχη δυναμικότητα των ΑΜΚ: 

1. Διαμερίσματα του Στρατού, οδός Γεωργ. Μαύρου: ΑΜΚ δυναμικότητας 2-4m3, 

2. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών και φυτώριο δήμου, οδός Ιφιγένειας: AMK δυναμικότητας 2-4m3, 

3. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών, οδός Προέδρου Κένεντυ: AMK δυναμικότητας 1-2m3, 

4. Σύμπλεγμα πολυκατοικιών, οδός Χειμάρρας: AMK δυναμικότητας 1-2m3, 

5. Κεντρική Λαχαναγορά Ρόδου, οδός Κλαύδιου Πέπερ: AMK δυναμικότητας 2-4m3. 

3.2.2 Χρόνος παράδοσης Ομάδας Α 

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.3 Διαδικασία επεξεργασίας 

Η διαδικασία επεξεργασίας πρέπει να είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΑΕΡΟΒΙΑ και κάθε σύστημα θερμικής ή 

αναερόβιας επεξεργασίας θα αποκλειστεί. 



Τέλος σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ΚΥΑ 56366/4351/2014. Σύμφωνα με 

την ΚΥΑ στο άρθρο 1, ο ορισμός για «αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση)» αναφέρει: «η 

ελεγχόμενη αερόβια (οξειδωτική) βιολογική διαδικασία αποδόμησης και σταθεροποίησης οργανικών 

υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή 

συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοάντοχων και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών», και ο ορισμός για  

«κομπόστ (compost)» αναφέρεται ως ακολούθως: «το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο στερεό 

υλικό, το οποίο προκύπτει από την κομποστοποίηση οργανικών υλικών». Τέλος στο άρθρο 3, 

Παράγραφο 1 της ΚΥΑ,αναφέρεται το εξής: «Αερόβια Επεξεργασία (Κομποστοποίηση): Επίτευξη 

θερμοκρασίας ≥55 οC για διάστημα δύο εβδομάδων κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού 

τύπου, με 5 αναμίξεις στο διάστημα αυτό. Εναλλακτικά, επίτευξη θερμοκρασίας ≥65 οC για διάστημα 

μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 2 αναμίξεις. Επίτευξη 

θερμοκρασίας ≥60 οC για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε αντιδραστήρες 

κλειστού τύπου». 

3.4 Τροφοδοσία ηλεκτρισμού & Ηλεκτρικός Πίνακας 

Ο κάθε Δήμος θα πρέπει να παρέχει, στην θέση τοποθέτησης του κάθε Αυτόνομου Μηχανικού 

Κομποστοποιητή, εγκατάσταση μονοφασικού ρεύματος. Ο ηλεκτρικός πίνακας των μηχανημάτων είναι 

υποχρέωση του προμηθευτή. Τέλος ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει μαζί με τον ηλεκτρικό πίνακα 

και μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 

3.5 Πιστοποιήσεις (CE) 

Ο Αυτόνομος Μηχανικός Κομποστοποιητής (ΑΜΚ) θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE. 

3.6 Εγγυήσεις 

Απαιτείται μια σειρά εγγυήσεων για 24 μήνες για τα κινούμενα μέρη και 10 χρόνια για τα υλικά και τα 

εξαρτήματα. Επίσης, εάν υπάρχει ανάγκη προστατευτικού καλύμματος, θα πρέπει να παρέχεται. Λάβετε 

υπόψη σας ότι οι καιρικές συνθήκες κυμαίνονται από -5oC έως +40 oC. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 

θα πρέπει να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του ΑΜΚ στις συνθήκες αυτές. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει 

να εγγυηθεί ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι δυνατός ο έλεγχος στου εσωτερικό του ΑΜΚ σε περίπτωση 

εμφάνισης προβλήματος κατά την λειτουργία του (με θυρίδες – πόρτες ή κάτι ανάλογο). Ο ανάδοχος θα 

πρέπει σε περίπτωση προβλήματος να μπορεί να στείλει εξειδικευμένο τεχνίτη μετά από ειδοποίηση από 

το δήμο το πολύ εντός 36 ωρών. 

3.7 Ειδικό σύστημα πρόσβασης 

Ο αυτόνομος κομποστοποιητής θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή 

κάρτα, το οποίο θα επιτρέπει πρόσβαση μόνο στους κατόχους αυτών (2 ανά εμπλεκόμενο νοικοκυριό ή 4 

ανά επιχείρηση, βλέπε Πίνακα 3.2). Με τον τρόπο αυτό ο κάθε κάτοχος της κάρτας θα έχει ένα μοναδικό 

αριθμό ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος υπολειμμάτων εισαγωγής καθώς και όλη η διαδικασία. 

Συνεπώς απαιτούνται για τα νοικοκυριά 250 κλειδιά ή κάρτες και για την λαχαναγορά 25 κλειδιά ή 

κάρτες. Τέλος απαιτούνται άλλα 5 κλειδιά για τον Δήμο. Συνολικά απαιτούνται 280 κλειδιά ή κάρτες. 

3.8 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

3.8.1 Λειτουργικός Όγκος και ποσότητα επεξεργασίας υπολειμμάτων 

Ο λειτουργικός όγκος του κάθε ΑΜΚ μπορεί να είναι από 1 m3 έως 2 m3 (2 ΑΜΚ) και 2 m3 έως 4 m3 (3 

ΑΜΚ). Ως λειτουργικός όγκος ορίζεται αυτός ο οποίος μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τα εισερχόμενα 

υπολείμματα με βάση το σύστημα λειτουργίας και τον σχεδιασμό του κάθε παρόχου. Θα πρέπει να 

υπάρχει αναλυτικό σχέδιο και παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού αυτού του όγκου. Ο κάθε 

κομποστοποιητής θα πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί κατά ελάχιστο 10 tn υπολειμμάτων / έτος (για 

τους ΑΜΚ 1-2m3) και κατά ελάχιστο 20 tn υπολειμμάτων / έτος (για τους ΑΜΚ 2-4m3). Η πυκνότητα 

υπολειμμάτων λαμβάνεται ως 0,75 kg/lt. Η δυναμικότητα σε σχέση με τον λειτουργικό όγκο θα 

υπολογιστεί με βάση έναν ελάχιστο χρόνο παραμονής ίσο με 21 μέρες.  

3.8.2 Φόρτωση υπολειμμάτων τροφίμων 

Για την φόρτωση των αποβλήτων δεν απαιτείται σύστημα ανύψωσης κάδου (bin lifter). Η φόρτωση 

αποβλήτων θα είναι δυνατή με τις σακούλες απευθείας από τον χρήστη στον ΑΜΚ μέσω ειδικής θυρίδας.  

3.8.3 Υλικό κατασκευής εσωτερικού τυμπάνου με το οποίο έρχονται σε επαφή τα υπολείμματα 

Όλα τα μέρη που θα έρχονται σε επαφή με τα υπολείμματα πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά 

ανθεκτικά στη διάβρωση (ανοξείδωτο χάλυβα). Πρέπει να προσδιοριστεί το υλικό που χρησιμοποιείται 

στο σύστημά σας και να παρέχονται οι σχετικές εγγυήσεις. 

3.8.4 Σύστημα διαχείρισης στραγγισμάτων  

Δεν επιτρέπεται η απορροή στραγγισμάτων, συμπεριλαμβανόμενης της σύνδεσης με το σύστημα 

αποχέτευσης. Όλα τα υγρά πρέπει είτε να επανακυκλοφορούν είτε να επεξεργάζονται σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς. Θα παρέχεται νερό ύδρευσης, όπου απαιτείται. 



3.8.5 Σύστημα ανάδευσης / προώθησης υπολειμμάτων  

Απαιτείται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάδευσης / προώθησης των υπολειμμάτων. Για παράδειγμα 

κάθετοι ή οριζόντιοι περιστρεφόμενοι άξονες ή περιστρεφόμενο τύμπανο. 

3.8.6 Σύστημα διαχείρισης οσμών  

Θα πρέπει να διαθέτει ειδική διαμόρφωση απομάκρυνσης των οσμών από τον υπερκείμενο χώρο του 

τυμπάνου κομποστοποίησης και επεξεργασίας του με τη χρήση κατάλληλης δομής όπως π.χ. βιόφιλτρων, 

που μπορούν να πληρωθούν με κόμποστ και άλλα βιολογικά υλικά. Επομένως απαιτείται ικανοποιητικό 

σύστημα διαχείρισης οσμών. Απαγορεύεται η έκλυση του αέρα που περνάει μέσα από τον ΑΜΚ 

απευθείας στο περιβάλλον χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία. Να αναφερθεί ο τρόπος διαχείρισης των 

οσμών. 

Σε κάθε περίπτωση το εμπλεκόμενο προσωπικό θα πρέπει όταν περπατάει αργά γύρω από την περίφραξη 

των μηχανημάτων να αναπνέει κανονικά και να μην ανιχνεύεται καμία οσμή με αυτόν τον τρόπο. Κατά 

περιόδους θα πρέπει το προσωπικό να στέκεται και να αναπνέει βαθιά στραμμένο προς τον άνεμο. Στην 

περίπτωση αυτή επιτρέπεται να ανιχνεύεται μόνο μικρή οσμή. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι εύκολα ανιχνεύσιμη ενώ το προσωπικό βαδίζει και 

αναπνέει κανονικά. 

3.8.7 Αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας 

Θα πρέπει να διαθέτει κατά ελάχιστο δύο αισθητήρες θερμοκρασίας εντός του τυμπάνου με υποχρεωτικό 

ο αισθητήρας να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα υλικά επεξεργασίας. Αισθητήρας υγρασίας εντός του 

τυμπάνου δεν αποτελεί κύρια απαίτηση αλλά σε κάθε περίπτωση θα διευκολύνει την αξιολόγηση και 

ανάλυση λειτουργίας της μονάδας. 

Για την ορθή λειτουργία του συστήματος οι αισθητήρες ατμόσφαιρας θα καταγράφουν συνθήκες 

υγρασίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος δεν αποτελεί κύρια απαίτηση αλλά σε κάθε περίπτωση θα 

διευκολύνει την αξιολόγηση και ανάλυση λειτουργίας της μονάδας. 

Όλοι οι αισθητήρες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με κατάλληλο σύστημα καταγραφής και ανάλυσης 

δεδομένων, που θα επεμβαίνει ώστε να καθορίζει τη βέλτιστη λειτουργία της μονάδας.  

Σε κάθε περίπτωση να γίνει αναφορά στους αισθητήρες που θα συνοδεύουν τον ΑΜΚ καθώς και ο 

τρόπος που επηρεάζουν τη λειτουργία του. 

3.8.8 Σύστημα μεταφοράς δεδομένων και διαχείρισης από απόσταση 

Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα μεταφοράς δεδομένων και σύστημα τηλεμετρίας (διαχείριση δεδομένων 

από απόσταση) ώστε να μπορεί να στέλνει δεδομένα σε κεντρικό σημείο, το οποίο επίσης θα μπορεί να 

επεμβαίνει, ξεπερνώντας το τοπικό λογισμικό, και να πραγματοποιεί διορθωτικές κινήσεις. Η σύνδεση με 

το διαδίκτυο θα γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας οπότε θα υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός.  

3.8.9 Επίπεδα Θορύβου 

Σε κάθε περίπτωση τα επίπεδα θορύβου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 50dB έξω από την περιοχή 

περίφραξης. 

3.8.10 Εκπαίδευση προσωπικού - επίδειξη λειτουργίας 

Με την τεχνική προσφορά θα ορίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα λειτουργίας και 

συντήρησης του ΑΜΚ και των παρελκόμενων του. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει με την παραλαβή της 

μονάδας και θα συνεχιστεί καθ’ όλη την πιλοτική λειτουργία της με αναφορά και στις τοπικές συνθήκες. 

Ταυτόχρονα με την εκπαίδευση θα γίνεται και η επίδειξη λειτουργίας του ΑΜΚ και των παρελκόμενων 

του. 

3.8.11 Εγχειρίδια λειτουργίας - συντήρησης 

Τόσο για τον ΑΜΚ όσο και για κάθε παρελκόμενο θα παραδοθεί εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης σε 

ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.  

Σήμανση εξοπλισμού και πινακίδες ενημέρωσης: Οι ΑΜΚ θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητα με τα 

στοιχεία του έργου, τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τον 

Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, καθώς επίσης θα πρέπει να 

τοποθετηθούν σε ορατό σημείο στους χώρους εγκατάστασης πινακίδες ενημέρωσης με τα στοιχεία της 

χρηματοδότησης κλπ. 

 

3.8.12 Εγκατάσταση ΑΜΚ 

Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση του ΑΜΚ θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργική κατάσταση 

καθώς και κάθε υλικό χρειαστεί για τη σύνδεση των μηχανημάτων μεταξύ τους (πχ το bio filter και οι 

δομές ωρίμανσης κόμποστ) για τη στερέωση τους ή οποιοδήποτε άλλο λόγο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συνολικά τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ΑΜΚ. 

Πίνακας 3.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ΑΜΚ. 



Είδος Τιμή 

Λειτουργικός όγκος 1 m3 έως 2 m3 2 m3 έως 4 m3 

Δυναμικότητα 
Επεξεργασία 

υπολειμμάτων 
min 10 tn / year min 20 tn / year 

Αισθητήρας θερμοκρασίας υλικού min 2 τεμάχια 

Τροφοδοσία ηλεκτρισμού Μονοφασικό ρεύμα 

Σύστημα παρακολούθησης 
Απαιτείται σύστημα παρακολούθησης  

από απόσταση 

Επεξεργασία οσμών (π.χ. βιόφιλτρο) Απαιτείται 

Ηλεκτρικός πίνακας και καταμετρητής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
Απαιτείται 

Ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή κάρτα  2 τεμάχια / νοικοκυριό 

2 τεμάχια / νοικοκυριό 

και 4 τεμάχια / 

επιχείρηση 

Θόρυβος έξω από την περιοχή περίφραξης <50dB 

Σύστημα ανύψωσης κάδου (Bin lifter) ΔΕΝ Απαιτείται 

 

3.9 Χωροθέτηση Μονάδας  

3.9.1 Χώρος Εγκατάστασης 

Προτείνεται η χωροθέτηση της μονάδας σε χώρο με επαρκή ελεύθερη επιφάνεια, για την εγκατάσταση 

του αυτόνομου κομποστοποιητή. Η χωροθέτηση της μονάδας θα γίνει μετά από μελέτη του κάθε Δήμου 

(Πακέτο Εργασίας 3). 

3.9.2 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

Ο κάθε Δήμος – Υπεύθυνος σημείου εγκατάστασης θα πρέπει να παρέχει, στην θέση τοποθέτησης του 

κάθε Αυτόνομου Κομποστοποιητή, εγκατάσταση μονοφασικού ρεύματος. Ο ηλεκτρικός πίνακας των 

μηχανημάτων και ο μετρητής κατανάλωσης ενέργειας είναι υποχρέωση του προμηθευτή.  

3.9.3 Υποδομές 

Όσον αφορά την χωροθέτηση της μονάδας κομποστοποίησης, η μονάδα απαιτεί τσιμεντένιο δάπεδο 

εγκατάστασης τουλάχιστον 20 m2  και όχι μεγαλύτερο από 30 m2 για ΑΜΚ 1-2m3 και 30 m2 και όχι 

μεγαλύτερο από 40 m2 για ΑΜΚ 2-4m3. Η μονάδα θα πρέπει να είναι περιφραγμένη. Η επιφάνεια 

σχετίζεται και με τις εκλυόμενες οσμές. Σε κάθε περίπτωση έξω από περίφραξη δεν θα πρέπει να είναι 

ανιχνεύσιμες οσμές όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3.7.6.  

Αναλυτικότερα, η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί ως εξής από τον ανάδοχο: 

 

Στάδιο 1: Τσιμεντένιο δάπεδο 

Το εν λόγω δάπεδο θα είναι πάχους κατά τουλάχιστον 10 cm. Θα είναι οπλισμένο με σχάρα σιδηρού 

οπλισμού ανάλογα το βάρος του μηχανήματος και σε κάθε περίπτωση η ποιότητα του σκυροδέματος θα 

είναι κατά ελάχιστον C16/20 με ελάχιστο οπλισμό 40kg/m3. Θα καλύπτει επιφάνεια τουλάχιστον 20m2 

για ΑΜΚ 1-2m3 και 30m2 για ΑΜΚ 2-4m3. Σε κάθε περίπτωση θα καλύπτει τις απαιτήσεις της 

συνολικής εγκατάστασης αφήνοντας και κάποιο χώρο ελεύθερο για διάφορες βοηθητικές χρήσεις π.χ 

αποθήκευση κάδων, υλικών απορρόφησης υγρασίας κλπ.  

Στάδιο 2: Περίφραξη 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι περιφραγμένη. Το ύψος της περίφραξης πρέπει να είναι ικανό ανάλογα την 

περίπτωση του μηχανήματος και σε κάθε περίπτωση να συνάδει με τον χώρο εγκατάστασης (πχ. Ξύλινη 

περίφραξη για αισθητικούς λόγους). Η περίφραξη θα έχει ύψος τουλάχιστον δύο μέτρα, σε κάθε 

περίπτωση θα καλύπτει το συνολικό ύψος του ΑΜΚ έτσι ώστε η εγκατάσταση να μην είναι ορατή από 

τους πολίτες. Η περίφραξη θα διαθέτει πόρτα με άνοιγμα ικανό να χωρέσει τον ΑΜΚ σε περίπτωση που 

αυτός χρειαστεί να βγει έξω για οποιοδήποτε λόγο. Το αισθητικό τμήμα της περίφραξης θα αποφασιστεί 

από κοινού με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Στάδιο 3: Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος και Ηλεκτρολογικός πίνακας 

Κάθε μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος θα περιέχει και 

μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στάδιο 4: Ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή κάρτα στους ΑΜΚ  

Ο ΑΜΚ θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή κάρτα, το οποίο θα επιτρέπει 

πρόσβαση μόνο στους κατόχους αυτών.  



Στάδιο 5: Δομές ωρίμανσης κόμποστ 

Να πρέπει να παρέχεται ειδικός εξοπλισμός ή κατάλληλες υποδομές, εξωτερικές από τον ΑΜΚ, για την 

ωρίμανση του παραγόμενου προϊόντος. Ο όγκος θα πρέπει να εξασφαλίζει χρόνο παραμονής τουλάχιστον 

4 εβδομάδων.  

Στάδιο 6: Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ 

Θα πρέπει η μονάδα κομποστοποίησης η οποία θα εγκατασταθεί σε δημόσιο χώρο να είναι προσβάσιμη 

σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Για τους ιδιωτικούς χώρους και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις 

όπου η χρήση του ΑΜΚ θα γίνεται από συγκεκριμένο προσωπικό δεν είναι δεσμευτική η πρόσβαση σε 

άτομα με Ειδικές Ανάγκες (θα αποφασίσει η ομάδα έργου του δήμου για την εγκατάσταση του). 

Πίνακας 3.3: Υποδομές για τους ΑΜΚ. 

Υποδομή 1 m3 - 2 m3 2 m3 - 4 m3 

Τσιμεντένιο δάπεδο  

Πάχος (cm) 10 10 

Επιφάνεια (m2) min 20 min 30 

Οπλισμός (kg/m3) 40 40 

Περίφραξη (m) 

σε κάθε περίπτωση θα καλύπτει το συνολικό 

ύψος του ΑΜΚ 

min 2 min 2 
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4 Κριτήρια αξιολόγησης 

4.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Ομάδα Α – AMK (Παραδοτέο 5.3.1. : Απόκτηση, εγκατάσταση και Λειτουργία του συστήματος των 

ΑΜΚ). 

Κριτήριο ανάθεσης της Ομάδας Α είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΓΙΑ ΑΜΚ 1-2m3 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (σi) 

Κ1 Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή 1-2m3  60% 

Κ2 Εγγύηση  20% 

Κ3 Εξοπλισμός  20% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

ΓΙΑ ΑΜΚ 2-4m3 

Κριτήριο Περιγραφή κριτηρίου 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (σi) 

Κ1 Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή 2 m3 60% 

Κ2 Εγγύηση  20% 

Κ3 Εξοπλισμός  20% 

Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 100% 

 

Αναλυτικά η βαθμολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται στις παραγράφους 4.2 και 

4.3. 

 

4.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για 

την οικονομική προσφορά προκύπτει από το άθροισμα: 

ΤΒΑ=100*[(ΣΤΠ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική 

βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς.  

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών έχει συντελεστή 

βαρύτητας 70% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 30%. 

(ήτοι Σ1=70% και Σ2=30%). 

Η Βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

ΣΟΠ = [(Π –ΠΔ)/ Π] * 100 
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όπου  

Π = ο προϋπολογισμός μελέτης προμήθειας σε € και  

ΠΔ= η συνολική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου 

4.3 Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η Αναλυτική Περιγραφή των Κριτηρίων Αξιολόγησης 

των Προσφορών με βάση την οποία θα γίνει η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

ΓΙΑ ΑΜΚ 1-2m3 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1. Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (ΑΜΚ) 

60% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ 1-2 m3 

Βαθμολογία = 100 

Κ2. Εγγύηση (κινούμενα μέρη) 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

24 μήνες  

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Μεγαλύτερη από 24μήνες έως και 36μήνες 

Βαθμολογία = 110 

Μεγαλύτερη από 36μήνες 

Βαθμολογία = 120  

Κ3. Εξοπλισμός 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Ένας επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας ή αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 110 

Επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας και αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 120  

 

ΓΙΑ ΑΜΚ 2-4m3 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Κ1. Λειτουργικός όγκος Αυτόνομου Μηχανικού Κομποστοποιητή (ΑΜΚ) 

60% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ 2 m3 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ μεγαλύτερος από 2 m3 έως και 3 m3 

Βαθμολογία = 110 

Λειτουργικός όγκος ΑΜΚ μεγαλύτερος από 3 m3 έως και 4 m3 

Βαθμολογία = 120 

Κ2. Εγγύηση (κινούμενα μέρη) 20% 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

24 μήνες  

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Μεγαλύτερη από 24μήνες έως και 36μήνες 

Βαθμολογία = 110 

Μεγαλύτερη από 36μήνες 

Βαθμολογία = 120  

Κ3. Εξοπλισμός 

20% 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Δύο αισθητήρες θερμοκρασίας 

Βαθμολογία = 100 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 

Ένας επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας ή αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 110 

Επιπλέον αισθητήρας θερμοκρασίας και αισθητήρας υγρασίας 

Βαθμολογία = 120  

 

4.4 Πίνακας συμμόρφωσης – Τεχνικές προδιαγραφές ΑΜΚ 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται ο πίνακας συμμόρφωσης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη 

της ακρίβειας των δεδομένων. Όπου δεν αναφέρεται ρητά η ζητούμενη ποσότητα, ο προσφέρων θα 

προτείνει, με βάση τις δυνατότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών του. 

Τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα προϊόντα 

καλύπτουν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα τεύχη τεχνικών, θα είναι  επί ποινή απόρριψης 

της προσφοράς, και θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε υλικό όπως περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ 

Β: 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ζητούμενα Δικαιολογητικά 

1 

Αυτόματος Μηχανικός 

Κομποστοποιητής                           

(ΑΜΚ) 

1)Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευάστριας εταιρίας 

ΑΜΚ όπου θα φαίνεται το υλικό κατασκευής, ο 

τρόπος λειτουργίας, η πιστοποίηση CE και ότι 

γενικότερα καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης 

2)Τεχνικό φυλλάδιο του συστήματος διαχείρισης 

οσμών 

3)Περιγραφή των υποδομών που πρόκειται να 

κατασκευάσει ο ανάδοχος και των υλικών που 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει για αυτές (δάπεδο, 

περίφραξη κλπ) 

4)Υπεύθυνη δήλωση όπου θα φαίνεται ο χρόνος 

εγγύησης και το τι ακριβώς καλύπτει αυτή 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για τον τρόπο υποβολής των παρακάτω δικαιολογητικών της 

τεχνικής προσφοράς: επειδή όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά συνιστούν ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια ή άλλα έντυπα –εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβληθούν, 

εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εάν υποβληθούν σε άλλη γλώσσα, τότε θα πρέπει να 

υποβληθούν συνοδευόμενα από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το ά.1 του 

Ν.4250/2014. 

Επίσης, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή των στοιχείων 

(δικ/κών) της τεχνικής προσφοράς, να ονοματίσουν τα δικαιολογητικά ανάλογα με τον αύξοντα  

αριθμό τους είδους της προμήθειας στο οποίο αυτά αναφέρονται. 
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Για παράδειγμα:  

1ο παράδειγμα) το τεχνικό φυλλάδιο του υλικού 1 να λάβει την ονομασία «δικ/κο 1.1»,  

 

Επιπλέον ο παρακάτω πίνακας συμμόρφωσης θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένος ψηφιακά στο 

Φάκελο «Τεχνική Προσφορά». Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες 

συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Όπου δεν αναφέρεται ρητά η 

ζητούμενη ποσότητα, ο προσφέρων θα προτείνει, με βάση τις δυνατότητες των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του. 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις 

ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο επί ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενη ως 

απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή είναι επιθυμητή και όχι υποχρεωτική. Προσφορές που δεν καλύπτουν μη 

υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την 

προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού 

στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της 

προδιαγραφής και η Επιτροπή αξιολόγησης έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 

απαίτησης. 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο 

του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού λογισμικού ή της υπηρεσίας, ή 

του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και 

εκπαίδευσης κ.λ.π. που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο παράρτημα της τεχνικής προσφοράς. 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται 

αρνητική. 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ηλεκτρικός πίνακας ΑΜΚ  ΝΑΙ   

2 
Μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού 

ρεύματος 
ΝΑΙ   

3 ΑΜΚ: πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

4 
Κινούμενα μέρη: Εγγύηση καλής 

λειτουργίας για 24 μήνες  
ΝΑΙ   

5 
Υλικά και εξαρτήματα: Εγγύηση 

καλής λειτουργίας για 10 χρόνια 
ΝΑΙ   

6 

Ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή 

κάρτα, όπως περιγράφεται στον 

Πίνακα 3.2 

ΝΑΙ   

7 

Λειτουργικός όγκος: 1-2 m3             

(2 ΑΜΚ) και  

Λειτουργικός όγκος: 2-4 m3   

(3ΑΜΚ) 

ΝΑΙ   

8 
Υλικό κατασκευής εσωτερικού 

τυμπάνου: ανοξείδωτος χάλυβας 
ΝΑΙ   
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9 

Σύστημα διαχείρισης στραγγισμάτων: 

Δεν επιτρέπεται η απορροή 

στραγγισμάτων, επανακυκλοφορία 

όλων των υγρών 

ΝΑΙ   

10 
Σύστημα ανάδευσης / προώθησης 

υπολειμμάτων: Αυτοματοποιημένο 
ΝΑΙ   

11 

Σύστημα διαχείρισης οσμών: 

Ειδική διαμόρφωση απομάκρυνσης 

των οσμών  

Π.χ. βιόφιλτρο 

ΝΑΙ   

12 

Αισθητήρα θερμοκρασίας: κατά 

ελάχιστον 2 εντός του τυμπάνου, 

άμεση επαφή με τα υλικά 

επεξεργασίας 

ΝΑΙ   

13 
Αισθητήρα υγρασίας εντός του 

τυμπάνου 
ΟΧΙ   

14 
Αισθητήρες ατμόσφαιρας (υγρασίας 

και θερμοκρασίας) 
ΟΧΙ   

15 
Αισθητήρες: Σύστημα καταγραφής 

και ανάλυσης δεδομένων 
ΝΑΙ   

16 

Σύστημα μεταφοράς δεδομένων και 

σύστημα τηλεμετρίας (διαχείριση 

δεδομένων από απόσταση)  

ΝΑΙ   

17 

Τσιμεντένιο δάπεδο: πάχους κατά 

τουλάχιστον 10cm, οπλισμένο κατά 

ελάχιστον C16/20 με ελάχιστο 

οπλισμό 40kg/m3 

ΝΑΙ   

18 

Περίφραξη: οι ΑΜΚ θα πρέπει να 

περιφράζονται, όπως περιγράφεται 

στην παράγραφο 3.9.3 

ΝΑΙ   

19 

Δομές ωρίμανσης κόμποστ: Να 

παρέχεται ειδικός εξοπλισμός ή 

κατάλληλες υποδομές, εξωτερικές 

από τον ΑΜΚ να εξασφαλίζει χρόνο 

παραμονής τουλάχιστον 4 εβδομάδων 

ΝΑΙ   

20 
Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ για ΑΜΚ που 

θα εγκατασταθεί σε δημόσιο χώρο 
ΝΑΙ   

21 
Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ για ΑΜΚ που 

θα εγκατασταθεί σε ιδιωτικό χώρο 
ΟΧΙ   

22 
Θόρυβος έξω από την περιοχή 

περίφραξης <50dB 
ΝΑΙ   

23 
Εκπαίδευση προσωπικού - επίδειξη 

λειτουργίας 
ΝΑΙ   

24 
Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 

στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα 
ΝΑΙ   

25 
Η διαδικασία επεξεργασίας πρέπει να 

είναι ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ και ΑΕΡΟΒΙΑ 
ΝΑΙ   
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ Α ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την ΟΜΑΔΑ B ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της. 

 

Οι χρόνοι παράδοσης αναλύονται στο άρθρο 5 και 6 της παρούσης  

Υπεργολαβία όπως αναφέρονται στη παρούσα  

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης όπως αναφέρονται στη παρούσα  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  όπως περιγράφονται στη παρούσα  

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη όπως περιγράφονται στη παρούσα  

Προαιρέσεις όπως περιγράφονται στη παρούσα 

Παρατάσεις όπως περιγράφονται στη παρούσα 

Τροποποίηση Σύμβασης όπως περιγράφονται στη παρούσα 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Χρηματοδότηση θα γίνει με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  134.825,00€ 

Εκτιμώμενη αξία κάθε ΟΜΑΔΑΣ  της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

ΟΜΑΔΑ  Α.  Απόκτηση και εγκατάσταση του συστήματος των ΑΜΚ (ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ) , εκτιμώμενης αξίας  130.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  

ΟΜΑΔΑ Β  : Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΔΟΙ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΑΚΟΙ), εκτιμώμενης αξίας 4.825,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Χωρητικότητα ΑΜΚ 1 m3-2m3 ΑΜΚ 2 m3-4m3 

Εργασία Κόστος ΑΜΚ Κόστος ΑΜΚ 

Αριθμός μονάδων Δύο (2) Τρεις (3) 

Αγορά, εγκατάσταση ΑΜΚ με σύστημα 

τηλεμετρία (υγρασία & θερμοκρασία αισθητήρες) 

2 x 22.000,00 € 

=44.000,00 € 

3 x 24.000,00 

€=72.000,€ 

Τσιμεντένιο δάπεδο εγκατάστασης πάχους 10cm 

επιφάνειας 20-30 m2 (δες πίνακα 3.3) 2 x 2.500,00 € = 

5.000,00 € 

 

3 x 3.000,00 € 

=9.000,00 € 

 Περίφραξη για ασφάλεια ΑΜΚ σε κάθε 

περίπτωση θα καλύπτει το συνολικό ύψος του 

ΑΜΚ 
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Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος και  

Ηλεκτρολογικός πίνακας ΑΜΚ 

Σύνδεση με πίνακα 

Ειδικό σύστημα πρόσβασης, κλειδί ή κάρτα 

στους ΑΜΚ - 280 κλειδιά ή κάρτες 

Εκπαίδευση - επίδειξη 

Πρόσβαση ΑΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 49.000,00 € 81.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (24%) 60.760,00 € 100.440,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 161.200,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

 

Είδος Συνολική 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή / 

τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ 

Ενδεικτική τιμή 

συνόλου χωρίς ΦΠΑ 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς 

τροχούς 10lt 
125 9 € 1.125 € 

Κομποστοποιήσιμοι 

σάκοι 10-20lt  
21.250 0,1 € 2.125 € 

πλαστικός Κάδος 60lt 

(Μπλέ- ανακύκλωση- 

εσωτερικού χώρου) 

125 7 € 875 € 

Πλαστικός κάδος με 

ροδάκια 60 lt  
10 50 €  500 € 

Κομποστοποιήσιμες 

σακούλες 140lt 
500 0,40 €  200 € 

Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ  4.825 € 

Συνολική τιμή με ΦΠΑ (24%) 5.983 € 

 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (4.3.1) & Απόκτηση, εγκατάσταση και 

Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.3.1) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της παρούσης 

Η παρούσα  Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους  σύμφωνα με τους οποίους 

θα εκτελεστεί ο ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙA-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, 

ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020» 

 

Άρθρο 2ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό- διαγωνισμό με τους 

όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή. 

Άρθρο 3ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο μέσα σε διάστημα 20 είκοσι 

ημερολογιακών ημερών  από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης 

Άρθρο 4ο - Σύμβαση  

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του 

Ν4412/2016  

Άρθρο 5ο - Εγγυήσεις 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει με την 

υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας 

είναι 5% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2019.  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας μετρούμενος από της ημερομηνίας της προσωρινής 

παραλαβής αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) 

έτη (αν δεν αναφέρεται στην προσφορά του προμηθευτή τότε αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη).   

Επίσης, στην προσφορά του ο προμηθευτής, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφέρει σε 

ξεχωριστή Υ.Δ. ότι θα είναι σε θέση να προμηθεύει το Δήμο με ανταλλακτικά, για τα επόμενα δέκα 

(10) έτη από την ημέρα της σύμβασης, καθώς και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίσει τις 

ανάγκες της συντήρησης. 
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Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.4412/2016. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  7ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και 

τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο. 

Άρθρο 9ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του 

Ν4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  Η πληρωμή θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή του τιμολογίου 

και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή.  

Άρθρο 10ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 

την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση 

ή είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.         
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ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (4.31) & Απόκτηση, εγκατάσταση και 

Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.3.1) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 Τ.Κ. 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ] 

- Τηλέφωνο: [22410-35445] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [periousia@rhodes.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[ΠΡΟΜΗΘΕΙA-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αυτοΝΟΜΩΝ μηχανικων κομποστοποιητών (amk) και 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (καδοι, σακοι) της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής 

Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA του Ε.Π. INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» 

CPV : 42914000-6, 34928480-6 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
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Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

[……] 
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την έκταση, τον σκοπό …): 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτηxii· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 
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1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

[…] 
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μέλος εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1Α) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 

2Α) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1Α) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 

είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 

τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτε

ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxvii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

6) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη 

με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

[] Ναι [] Όχι 
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συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης          Απόφ. Αρ.  497/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΨΡΦΩ1Ρ-Ο0Η) 

Έγκριση πρακτικού κήρυξης άγονης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 
(Εισήγηση τμήματος Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης περιουσίας  & κτηματολογίου Δήμου Ρόδου με  

αριθμ. πρωτ, 2/56001/14-9-2018) 

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

αξιοποίησης – διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ. 2/56001/14-9-

2018, η οποία έχει ως εξής:      

  

ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού κήρυξης άγονης της επαναληπτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΡΟΔΟΥ»  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) περί «Καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασίας κλπ». 

2. Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν σήμερα. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων-Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου 

6. Τις διατάξεις του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας-Εμπορικές Μισθώσεις» 

7. Την υπ’ αριθ. 3041/15-09-2014 απόφαση Δημάρχου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων και κατ’ 

εντολή υπογραφών Δημάρχου στους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους 

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Προέδρους και εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: ΩΚ5ΝΩ1Ρ-ΠΙΤ) 

8. Την υπ’ αριθ. 811/14-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση 

άσκησης αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: Ω0Ζ3Ω1Ρ-4ΒΞ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ. 1280/4-5-

2017 (ΑΔΑ: ΩΑΤΕΩ1Ρ-Ο5Φ).  

9. Την υπ’ αριθ. 812/14-3-2017 απόφαση περί «Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων, με δικαίωμα υπογραφής, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και το 

συντονισμό δράσεων του Δήμου» (ΑΔΑ: Ψ4ΦΗΩ1Ρ-Π7Μ) 
10. Την υπ’ αριθ. 147/5-3-2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Ρόδου περί «Εκλογή δέκα (10) τακτικών 

και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, … » (ΑΔΑ: 6ΜΘΟΩ1Ρ-ΒΜΧ) 

11. Την υπ’ αριθ. 64/2015 απόφαση Δ.Σ. και την υπ’ αριθ. 688/2015 απόφαση Δημάρχου με 

θέμα «Σύσταση Επιτροπής καθορισμού τιμήματος ακινήτων και κινητών πραγμάτων του 

Δήμου Ρόδου».   

12. Την υπ’ αριθ. 45/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Μελών 

Επιτροπής για τη διεξαγωγή Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση 

ακινήτων ή κινητών πραγμάτων».  

13. Το από 21/11/2012 θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 

Μπούκλα Στέλιου, υπαλλήλου της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου 

Ρόδου. 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23084/737/25-08-1948 απόφαση περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων 

Πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου 

του Βασιλείου της Ελλάδος (Φύλλο 10/23-11-1948).  

15. Το θεωρημένο με αρ. πρωτ. 27395/23-05-2017 από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου φύλλο υπολογισμού 

της νέας αντικειμενικής αξίας του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής 

Πόλης Ρόδου» βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη 

Ρόδου, με κτηματολογικά στοιχεία: Μερίδα Οικοδομών Ρόδου IV 1327, Τόμος 21, Φύλλο 

63, Φάκελος 4684. 

16. Την υπ’ αριθ. 125/23-5-2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 

με θέμα: «Εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου ‘’Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου’’ (μερίδα IV-1327 οικοδομών Ρόδου) στην πλατεία Αρίωνος». 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/47728/21-6-2017 “Τεχνική Περιγραφή Μισθίου & Απαιτούμενες 

Εργασίες Αποκατάστασης και Ανακαίνισης (Yeni Hamam)” του ακινήτου «Δημοτικά 

Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου», της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/49008/26-06-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/97790/23-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος 

Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Δήμου Ρόδου περί καθορισμού κατώτατου ορίου 

μισθώματος. 

20. Την υπ’ αριθ. 533/17-7-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου». 

21. Την υπ’ αριθ.692/28-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Την Έγκριση 

των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά 

Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου». 

22. Την υπ’ αρ. 6006/2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 
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23. Το γεγονός ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος στη δημοπρασία που διεξήχθη στις 

20/12/2017 

24. Την υπ’αριθ.750/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού και 

κήρυξης του διαγωνισμού άγονου λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερόμενου 

25. Την υπ’ αρ. 5168/2018 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

26. Το γεγονός ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος στην επαναληπτική δημοπρασία που 

διεξήχθη στις 05/09/2018 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το συνημμένο Πρακτικό της επαναληπτικής δημοπρασίας που 

διεξήχθη στις 05/09/2018 από την Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του 

Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» και 

κατακυρώσετε τη δημοπρασία ως άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερόμενων. 

         

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Καλογήρου 

Παρασκευής και του προϊσταμένου του τμήματος Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης 

περιουσίας και κτηματολογίου κου Τρέχα Κωνσταντίνου) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

 

Στη Ρόδο, σήμερα την 05η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ρόδου  και στην Πλατεία 

Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου η Επιτροπή 

Διενέργειας Δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 692/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να 

διενεργήσει την Επαναληπτική Δημοπρασία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι το ακίνητο όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1 της 

διακήρυξης της οποίας οι όροι περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 5168/2018 Απόφαση Δημάρχου 

Ρόδου η οποία δημοσιεύτηκε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον Τύπο: 

 1.- Στην ημερήσια εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  στις 21/08/2018 

 2.- Στην ημερήσια εφημερίδα  «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ»  στις 21/08/2018 

 3.-Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» στις  

     27/08/2018 και 

 4.-Στην ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις     

      21/08/2018 

 

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίστηκε το ποσό των 3.000 € (τριών χιλιάδων ευρώ), πλέον (α) 

ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο σε κάθε 

περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000,00 Ευρώ και (β) του  συνόλου 

του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος (Άρθρο 5 

της διακήρυξης). 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) O κ. Διακοσταματίου Σάββας ως Πρόεδρος αναπληρωτής 

2) O κ. Κορωναίος Ιωάννης ως Μέλος 



116  

3) Η κ. Ατσίδη Ελπίδα ως Μέλος αναπληρωματικό 

 

Δεν προσήλθε ο κ. Χατζηδιάκος Φώτης ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών και 

αντικαταστάθηκε από τον κ. Διακοσταματίου Σάββα ως αναπληρωματικός Πρόεδροςτης Επιτροπής 

Διεξαγωγής Δημοπρασιών.  

Δεν προσήλθε ο κ. Δράκος Στέφανος ως μέλος της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών και 

αντικαταστάθηκε από την κ. Ατσίδη Ελπίδα αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διεξαγωγής 

Δημοπρασιών. 

 

Ώρα έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 09.00
η
 π.μ και ώρα λήξης η 10

η
 π.μ. 

λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων.  

 

Ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας λύει τη διαδικασία στις 10 π.μ., ώρα λήξης 

παραλαβής και ελέγχου των φακέλων προσφοράς. 

 

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, όπως 

ορίζει το άρθρο 5 παρ.6 και 7 Π.Δ. 270/81. 

 

Η έγκριση του Πρακτικού της κήρυξης άγονης της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

(Ακολουθεί η υπογραφή των μελών της επιτροπής) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση του τμήματος αξιοποίησης – διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 

κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ. 2/56001/14 -9-2018 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

 Την απόφαση 478/2018( Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  της Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής της επαναληπτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» 

  
Β) Κηρύσσει τη δημοπρασία  για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ»  ως άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερόμενων. 

 
ΘΕΜΑ 3

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης           Aπόφ. Αρ.  498/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΔ0Ω1Ρ-ΙΕΗ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3. 078,54 € του υπολόγου 

υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου, ο οποίος ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. αρ. 
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437/2018 για τις ανάγκες πληρωμής εξόδων για την παραλλαγή, μετατόπιση δικτύου 

(Μετατόπιση ξύλινου στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού αντικατάσταση του με 

τσιμεντένιο) και για την τοποθέτηση στύλου με φωτιστικό δημοτικού φωτισμού στην οδό 

Ορφέως Ιαλυσού. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου με   αριθμ. πρωτ, 16/55701/14-9-

2018) 

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

Υποδομών του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/55701/14-9-2018, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό 

ένταλμα προπληρωμής με αριθμό 1.915/2018 συνολικού ποσού "3.078,54€". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη 

μετά από την αρ. 437/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων 

ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  20.6211.0002  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  112/06-09-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.920,32 € 

Αρ. Παραστατικου  111/06-09-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.158,22 € 

 Σύνολο    3.078,54 € 
Χρηματικό ένταλμα 1.915/2018 - 3.078,54 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει 

σχετική απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 

1.915/2018 συνολικού ποσού 3.078,54 €. 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικου  112/06-09-2018 Εθνικής τράπ.  

2. Αρ. Παραστατικου  111 /06-09-2018 Εθνικής τράπ.  

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα αποσταλούν στην Δ/νση Οικονομικών 

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Υπολόγου υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου και του αναπληρωτή 

προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών έργων & υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/55701/14-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/56225/17-9-2018 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 478/2018  (Α.Δ.Α: Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης», 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 4555/2018, 
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 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006, 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, 

βάσει της προαναφερθείσας εισηγήσεως της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (αριθ. 

πρωτ. 2/56225/17-9-2018), περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού 

Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 1915/4-9-2018, συνολικού ποσού 3.078,54 € (Τρεις χιλιάδες 

εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών), το οποίο εκδόθηκε, βάσει της υπ’ 

αριθμ.: 437/2018 περί Ορισμού Υπολόγου) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για  την 

πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση δικτύου.   

Β) Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη 
διαχείρισης του, εν λόγω, εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 
  

ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  112/06-09-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.920,32 € 

Αρ. Παραστατικου  111/06-09-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 1.158,22 € 

 Σύνολο    3.078,54 € 
Χρηματικό ένταλμα 1915/2018 - 3.078,54 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 
Υπόλοιπο απόδοσης λογαριασμού : 0,00 ευρώ 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης              Aπόφ. Αρ.  499/ 2018 (ΑΔΑ: 6Υ2ΙΩ1Ρ-3ΡΥ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την τροποποίηση που αφορά στην σύμβαση με αριθμό 

πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου». 
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/56487/18-9-2018) 

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

προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/56487/18-9-2018, η οποία έχει ως εξής:      
Θέμα : Έγκριση πρακτικών επιτροπής για την τροποποίηση που αφορά στην σύμβαση με 

αριθμό πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου». 

  

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της 

επιτροπής για την για την τροποποίηση που αφορά στην σύμβαση με αριθμό πρωτ.: 2/53179/31-08-

2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου».             

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

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

τροποποίησης που αφορά στην σύμβαση με αριθμό πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση 

όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

  

Στη Ρόδο στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 5/2018 Απόφαση 

της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους:  

 

11. Βαϊλάκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 
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2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

συνεδρίασε εν πλήρη απαρτία για να αποφανθεί για το αίτημα τροποποίησης της σύμβασης για την 

«ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και 

Μηχανημάτων με αριθμ. Πρωτ.:2/53015. 

Συγκεκριμένα αιτήθηκε:  

«Επειδή προέκυψαν νέες ανάγκες οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της 

διακήρυξης όπως π.χ. η αγορά νέου αυτοκινούμενου εξοπλισμού καθώς και η απόσυρση κάποιων 

οχημάτων για τα οποία η διαδικασία απόσυρσης τους ολοκληρώθηκε μετά την διακήρυξη και 

δυνάμει του άρθρου 132 παρ. 1 και 2 τροποποιούμε την παρούσα στα εξής σημεία του πίνακα: 

 Αφαιρούνται λόγω απόσυρσης τα οχήματα από τις γραμμές με α/α: 

α/α 403 το ΡΟΒ 3741 

α/α 183 το ΚΗΥ 1128 

 Προστίθεται στον παραπάνω πίνακα το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3730 

Επομένως τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο κατά 118,00 λιγότερο.» 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (τροποποίηση σύμβασης) 

β) Το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 (προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης) 

γ) Την γνωμοδότηση με αριθμό πρωτ.: 2/49189  από την Δ/νση Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών περί αποδοχής των παραπάνω αντικαταστάσεων. 

δ) Την ανάγκη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης και την διαπίστωση ότι τα νέα είδη 

υπερκαλύπτουν ή καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (απόφαση Δημάρχου 

1435/2018). 

Γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή 

 

Να γίνει δεκτό το αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για την τροποποίηση της 

σύμβασης με αριθμό πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου».  

Δηλαδή: 

 Αφαιρούνται λόγω απόσυρσης τα οχήματα από τις γραμμές με α/α: 

α/α 403 το ΡΟΒ 3741 ,α/α 183 το ΚΗΥ 1128 

 Προστίθεται στον παραπάνω πίνακα το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3730 

Επομένως τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο κατά 118,00 λιγότερο.» 

 

(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,  

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/56487/18-9-2018 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  

1 Απορριμματοφόρο 
ΚΗΗ 

3730 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 
26/06/2018 WDB96700710158915 207 31 5.132 

207,00 

€ 

1 

Απορριμ

ματοφόρ

ο 

ΚΗΗ 

3730 

MERCEDES 

BENZ ATEGO 

967PKX3-

CRV 
26/06/2018 

WDB9670071

0158915 
207 31 5.132 207,

00 € 
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 Την απόφαση 478/2018( Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  της Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης για την 

συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για την «ασφάλιση όλων των 

οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». 

 
Β) Γίνεται  δεκτό το αίτημα της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων για την τροποποίηση 

της σύμβασης με αριθμό πρωτ.: 2/53179/31-08-2018, για την «ασφάλιση όλων των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου».  

Δηλαδή: 

 Αφαιρούνται λόγω απόσυρσης τα οχήματα από τις γραμμές με α/α: 

α/α 403 το ΡΟΒ 3741 ,α/α 183 το ΚΗΥ 1128 

 Προστίθεται στον παραπάνω πίνακα το απορριμματοφόρο ΚΗΗ 3730 

Επομένως τροποποιείται το συμβατικό αντικείμενο κατά 118,00 λιγότερο.» 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης           Aπόφ. Αρ.  500/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΡΦ7Ω1Ρ-ΣΝΤ) 

Ορισμός υπολόγου (Κυριάκος Ανθούλας) για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος 

Προπληρωμής, ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου 

δωρεάν παραχώρησης ενός  νέου απορριμματοφόρου από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αριθμ.πρωτ. 2/56476/18-9-2018 ) 

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

Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/56476/18-9-2018, ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, 

ταυτότητας οφειλής, από Δήλωση Φόρου Δωρεάς για σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης 

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

Προκειμένου να υπογραφεί, μετά και από την ολοκλήρωση των απαιτουμένων διαδικασιών, το 

συμβόλαιο δωρεάν παραχώρησης ενός νέου κλειστού απορριμματοφόρου 8 κ.μ. από την Ελληνική 

Εταιρεία Ανακύκλωσης - Αξιοποίησης Α.Ε (ΕΕΑΑ Α.Ε.) στο Δήμο Ρόδου, την δωρεά του οποίου θα 

εξετάσετε στην σημερινή σας Οικονομική Επιτροπή, απαιτείται, εφόσον γίνει η αποδοχή της 

Δωρεάς, να πληρωθεί η εκδιδόμενη από ΔΟΥ Αθηνών ταυτότητα οφειλής που προκύπτει από την 

Δήλωση Φόρου Δωρεάς. 

Προκειμένου να καλυφθούν και τυχόν απρόβλεπτα έξοδα, το τελικό ποσό που πρέπει να διατεθεί 

ανέρχεται στα τετρακόσια ευρώ (400,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε : 00-6331.0001 (Λοιποί φόροι 

και τέλη ). 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόμενος μηχανισμός έκδοσης χρηματικού 

εντάλματος προπληρωμής του άρθρ. 32, παρ. 1 του ΒΔ 17-5/15-6-1959, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (άρθρ. 172, Ν. 3463/2006 και άρθρ. 72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή 

της πρέπει να ορίζεται και η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού, που δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του τριμήνου από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης από την Οικονομική 

Επιτροπή και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε, όπως ορίσετε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού της 

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού ως υπόλογο, ο 

οποίος  θα επιμεληθεί και θα διαχειριστεί το ποσό των 400,00 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

ανωτέρω διαδικασία και να αποδώσει λογαριασμό σύμφωνα με τα ισχύοντα στην σχετική νομοθεσία.   

1 
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00 € 
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(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης κ. Κυριάκου Ανθούλα και του Προϊσταμένου Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. 

Μάτση Παναγιώτη) 

 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 2/56476/18-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Δήμου Ρόδου, 

 Την με αρ. 478/2018  (Α.Δ.Α: Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Λήψη απόφασης 

για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης». 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

 Άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 

 Τα άρθρα 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον κ. Κυριάκο Ανθούλα του Αυγερινού, μόνιμο υπάλληλο και Προϊστάμενο του 

τμήματος Σχεδιασμού της Διεύθυνσης  Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Ρόδου ως υπόλογο, 

για την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού «τετρακοσίων ευρώ (400,00 

€)» σε βάρους του Κ.Α. 00-6331.0001 «Λοιποί φόροι και τέλη» που θα εκδοθεί για τις ανάγκες 

πληρωμής της δήλωσης φόρου δωρεάς που προκύπτει από την Δ.Ο.Υ., για την σύνταξη συμβολαίου 

δωρεάν παραχώρησης ενός νέου κλειστού απορριμματοφόρου 8 κυβικών μέτρων εργοστασιακής 

κατασκευής ΗΦΑΙΣΤΟΣ– IVECO EUROCARGO 120E25 EVI C με αριθμό 

πλαισίου ZCFA71EJ102684187 από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε», στο Δήμο Ρόδου. 

Η απόδοση λογαριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, από 

τoν ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο θα πρέπει να περαιωθεί έως και την 30η  Νοεμβρίου  2018. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης          Aπόφ. Αρ.  501/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΨ0ΚΩ1Ρ-ΥΧΡ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75633 για το έργο «Δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού 

Κατταβιάς». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56206/17-09-2018) 

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

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 16/56206/17-9-2018, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75633 για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ».  

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ : 43,00% 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  46,00% 

και ποσό προσφοράς 117.610,54€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 45,99%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 
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Δαπάνη Εργασιών : 86.524,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 15.574,40 

Σύνολο Ι : 102.098,84 

Απρόβλεπτα 15% : 15.314,83 

Αναθεώρηση : 196,87 

Σύνολο ΙΙ : 117.610,54 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και  

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμού) 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 75633 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»  

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις   29/08/2018 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10.00   π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 321/2018 22-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΝΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ως πρόεδρος ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ που αναπληρώνει τον 

ΣΚΟΥΜΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (απουσία λόγω αδείας) 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Π.Ε. 

ΔΑΣΑΚΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ που αναπληρώνει τον 

ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (απουσία λόγω αδείας) 

ΛΟΙΠΟΙ Τ.Ε.  

 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 270.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό  75633. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  

 339/22-06-2018 (6ΗΜ8Ω1Ρ-ΗΧ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/46784/27-07-2018  (ΑΔΑ: ΩΤΠ9Ω1Ρ-Γ9Τ ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003151181, ΑΔΑΜ: 18REQ003202982, ΑΔΑΜ: 

18PROC003495271, ΑΔΑΜ: 18PROC003495093. Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον 

χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 19/08/2018 11:04:39 

2 VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

22/08/2018 17:26:40 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 23/08/2018 12:08:12 
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4 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

23/08/2018 14:44:20 

5 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ 

Ε.Ε. 

23/08/2018 15:56:40 

6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

23/08/2018 19:12:32 

7 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 23/08/2018 19:24:18 

8 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 23/08/2018 21:11:55 

9 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 23/08/2018 21:57:17 

10 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 24/08/2018 00:15:24 

11 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 24/08/2018 08:35:35 

12 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 24/08/2018 08:56:00 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 88007 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 45,99 % 

2 88149 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 

44,02 % 

3 86152 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 

36,00 % 

4 87540 VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

34,00 % 

5 86722 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 31,01 % 

6 87168 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

24,00 % 

7 87677 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16,01 % 

8 88189 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 13,00 % 

9 87743 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

13,00 % 

10 88102 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 11,00 % 

11 88154 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. 

ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 

10,00 % 

12 86315 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

3,04 % 

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, 

λαμβάνοντας τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: V/18726/21-08-2018, 

V/18728/06-09-2018, V/18730/06-09-2018, V/18732/06-09-2018, V/18733/06-09-2018 και το υπ΄ 

αριθμόν 341/31-08-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας   “ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” με μέση προσφερόμενη έκπτωση 45,99 % και προσφερόμενη τιμή  

117.610,54€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. να ανακηρυχθεί προσωρινός 

μειοδότης του Διαγωνισμού. 

 
(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,  

 Την με αρ.πρωτ.: 16/56206/17-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων και 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018,  

 Την με αρ. 339/2018  (Α.Δ.Α.: 6ΗΜ8Ω1Ρ-ΗΧ9) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα Καθορισμός 

των όρων διακήρυξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»,  

 Την με αρ.  478/2018 ( Α.Δ.Α.: Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2)  απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το από 6-9-2018 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ». 

Β)  Ορίζει προσωρινό μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου  

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», στον οποίο αναθέτει και την 

υπογραφή της σύμβασης, την εταιρεία «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση 

προσφερόμενη έκπτωση 45,99% και προσφερόμενη τιμή 117.610,54€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών : 86.524,44 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 15.574,40 

Σύνολο Ι : 102.098,84 

Απρόβλεπτα 15% : 15.314,83 

Αναθεώρηση : 196,87 

Σύνολο ΙΙ : 117.610,54 

 

ΘΕΜΑ  7
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης           Aπόφ. Αρ.  502/ 2018 (ΑΔΑ: 7ΑΡΩΩ1Ρ-1ΣΓ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Βελτιώσεις βατότητας οδών Δ.Ε. 

Καλλιθέας"   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56538/18-09-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/56538/18-09-2018 ως κατωτέρω: 

   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75471, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 
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Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι Εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 43% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 43% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  : 43% 

και ποσό προσφοράς 137.903,23  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 43,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών  : 101.612,48 €  

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 18.290,25  € 

Σύνολο Ι : 119.902,73 € 

Απρόβλεπτα 15% : 17.985,41 € 

Αναθεώρηση : 15,09 € 

Σύνολο ΙΙ : 137.903,23 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η  υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ιωάννη Λαού)  

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 75471 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  18/09/2018, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 313/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Λαό Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. – ως πρόεδρο 

Πατατούκου Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.– ως μέλος 

Σαραντίδου Ευθυμία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 300.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό  75471. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  

 357 / 29-06-2018 (6ΞΩΞΩ1Ρ-ΙΣΥ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/48209/02-08-2018 (ΑΔΑ:7ΤΡΖΩ1Ρ-ΝΚΧ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003527034 2018-08-03 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 88247 30/08/2018 12:48:22 
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2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

89070 30/08/2018 19:13:58 

3 ΈΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Ι.Κ.Ε 86528 30/08/2018 22:56:04 

4 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
89000 30/08/2018 23:23:27 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
88954 30/08/2018 23:32:2223 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
86527 31/08/2018 00:43:33 

7 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
86546 31/08/2018 01:29:10 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
89000 43,00 % 

2 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 86528 40,00 % 

3 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
86546 37,00 % 

4 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ 

Ο.Ε. με δ.τ. "ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ. Ο.Ε." 

89070 36,10 % 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
88954 31,01 % 

6 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
86527 17,83 % 

7 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 88247 15,01 % 

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, 

λαμβάνοντας τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: 5526.6032/06-09-2018 

(Eurobank), V/18672/05-09-2018, V/18664/05-09-2018, V/18665/05-09-2018, V/18673/05-09-2018, 

V/18671/05-09-2018, V/18663/05-09-2018. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας ΝΙΚΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.με μέση προσφερόμενη έκπτωση   43,00 % και 

προσφερόμενη τιμή 137.903,23 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
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 Την με αρ. πρωτ.: 16/56538/18-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Τον Ν. 4412/16,  

 Την απόφαση 478/2018 (Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης.» 

 Την με αρ. 357/2018  (Α.Δ.Α.: 6ΞΩΞΩ1Ρ-ΙΣΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις 

βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για το έργο  «Βελτιώσεις 

βατότητας οδών Δ.Ε. Καλλιθέας», 

 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ –

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 43% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 43% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  : 43% 

και ποσό προσφοράς 137.903,23  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 43,00 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών  : 101.612,48 €  

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 18.290,25  € 

Σύνολο Ι : 119.902,73 € 

Απρόβλεπτα 15% : 17.985,41 € 

Αναθεώρηση : 15,09 € 

Σύνολο ΙΙ : 137.903,23 € 

 

ΘΕΜΑ 8
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  503/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΨΚΔΩ1Ρ-24Ρ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο "Συντήρηση και επέκταση δικτύων 

δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου" 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/56578/18-09-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/56578/18-09-2018 ως κατωτέρω: 

   

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 75717 για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».  

 

Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

 Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) 
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Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  % 66 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  % 65 

και ποσό προσφοράς 94.452,95€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 65,04%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

  

Α/Α 

 

Ομάδες Εργασιών 
Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά 

τον Προϋπολογισμό Μελέτης 

(Ευρώ) 

 

Προσφερόμενη έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας εργασιών 

μετά την έκπτωση σε ευρώ 

 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 7.607,14 66% 2.586,43 

 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 190.973,57 65% 66.840,75 

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 198.580,71 Π1: 69.427,18 

 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 35.744,53  12.496,89 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 234.325,24 Π2: 81.924,07 

 

 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 35.148,79  12.288,61 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

269.474,03 

 

Κατά την προσφορά: 

 

94.212,68 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 687,26  240,27 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

270.161,29 

 

Κατά την προσφορά: 

 

94.452,95 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016. » 

(Ακολουθεί η  υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Ηλία Αργύρη)  

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 75633 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ»  

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις   27 /08 /2018 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 317/2018 22-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ (πρόεδρος) ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  

 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 335.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = 65,04% 
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Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό  75717. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  

 341/22-06-2018 (ΨΥ6ΨΩ1Ρ-ΘΘΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/45854/24-07-2018  (ΑΔΑ: 601ΛΩ1Ρ-Ξ4Η) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003470607, ΑΔΑΜ: 18PROC003470485, ΑΔΑΜ: 

18REQ002835830, ΑΔΑΜ: 18REQ002781484. Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον 

χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 19/08/2018 10:50:07 

2 
VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

20/08/2018 11:16:05 

3 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΣΟ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 20/08/2018 12:31:16 

4 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 20/08/2018 12:49:46 

5 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

20/08/2018 20:01:35 

6 Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ.ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ 20/08/2018 21:51:57 

7 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21/08/2018 00:10:31 

8 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21/08/2018 08:40:08 

9 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 21/08/2018 09:00:57 

 

   Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. Ο οικονομικος φορεας με επωνυμία 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» δεν υπέβαλε  στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ  εγγυητική επιστολή συμμετοχής και 

αποκλείεται   από τον διαγωνισμό.  

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 87532 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 65,04 % 

2 87717 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 60,96 % 

3 87153 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 58,00 % 

4 87673 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

53,15 % 

5 86482 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

43,19 % 
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6 86503 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΣΟ ΘΕΟΔ. 

Ο.Ε. 

42,96 % 

7 86868 VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

40,92 % 

8 86720 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 31,04 % 

9 87697 Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ.ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ 10,00 % 

 

Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι δεν είχαν εκδώσει ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή  κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός 

τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους. 

 

   Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, 

λαμβάνοντας τα κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.: ,V/19091/10-09-2018, 

V/19092/10-09-2018, V/19093/10-09-2018 και το υπ΄ αριθμόν 335/28-08-2018 έγγραφο του 

ΤΜΕΔΕ – Γραφείο Ρόδου. 

   Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας   “ΣΑΒΒΑΣ 

ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” με μέση προσφερόμενη έκπτωση 65,04 % και προσφερόμενη τιμή  

94.452,95€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε η εταιρεία “ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”  να ανακηρυχθεί προσωρινός 

μειοδότης του Διαγωνισμού.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/56578/18-09-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 

 Τον Ν. 4412/16,  

 Την απόφαση 478/2018 (Ω1ΡΚΩ1Ρ-ΞΑ2) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης», 

 Την με αρ. 341/2018  (Α.Δ.Α.: ΨΥ6ΨΩ1Ρ-ΘΘΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου με θέμα «Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ”» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού  για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», 

 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 
 Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) 

Ολογράφως Αριθμητικώς 

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  % 66 



131  

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  % 65 

και ποσό προσφοράς 94.452,95€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 65,04%. 

 

 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

  

Α/Α 

 

Ομάδες Εργασιών 
Δαπάνη ομάδας εργασιών 

κατά τον Προϋπολογισμό 

Μελέτης (Ευρώ) 

 

Προσφερόμενη έκπτωση 

(%) 

Δαπάνη ομάδας 

εργασιών μετά την 

έκπτωση σε ευρώ 

 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 7.607,14 66% 2.586,43 
 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 190.973,57 65% 66.840,75 

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 198.580,71 Π1: 69.427,18 

 

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 35.744,53  12.496,89 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 234.325,24 Π2: 81.924,07 

 

 
 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 35.148,79  12.288,61 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

269.474,03 

 

Κατά την προσφορά: 

 

94.212,68 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 687,26  240,27 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 

 

270.161,29 

 

Κατά την προσφορά: 

 

94.452,95 

 

  

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

             
 

  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

   

 

Διακοσταματίου Σάββας            

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης    

                                                                 

Μανωλάκης Αλέξανδρος 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

Χατζηλαζάρου Μαρία 

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = 65,04% 
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iΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος 
Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 

άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

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

Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 

δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
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οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 
xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 

xxxvi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxviii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxix Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


