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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22410-46339 (22413-61339), Fax : 22410-46361 (22413-61361) 

E-mail : oikepitropi@rhodes.gr,  URL : www.rhodes.gr 
  

 Πρακτικό Συνεδρίασης 

Αριθμός: 39/ 26-10-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 

2018 και ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

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

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

τις διατάξεις 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. 2/64246/22-10-2018, 

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 έξι  (6) 

μέλη και ονομαστικά: 

 

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

Σταυρή Μιχαήλ, 5.Καραγιάννη Μαρία, 6. Παλαιολόγου Μιχαήλ,  

 

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

Κασσανή Ευγένιο (δικ/νος), 4. Σπανό - Παπαγιάννη Αναστάσιο (δικ/νος), 5. 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, του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου και του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου, 

 

ΘΕΜΑ                                                                     Aπόφ. Αρ.  572/ 2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) 

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης της 

οικονομικής επιτροπής. 
 

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

της Επιτροπής για την ύπαρξη (12) δώδεκα 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:   
 

1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου (υπάλληλος Λαός 

Ιωάννης) ποσού 3.936,18 Ευρώ, για δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/64362/23-10-2018) 
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Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την χορήγηση νέων παροχών και επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και 

προκειμένου να γίνει άμεσα η απόδοσή του  δηλαδή έως 30/11/2018. 
 

2. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών 

δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας 

Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» με προϋπολογισμό 628.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64230/22-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την βελτίωση των αγροτικών δρόμων και να αποφευχθούν ατυχήματα. 
 

3. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών 

δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανίων- Απολλώνων- Σαλάκου της 

Δημοτικής Ενότητας Καμείρου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64234/22-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την βελτίωση των αγροτικών δρόμων και να αποφευχθούν ατυχήματα. 
 

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

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τριών ανατρεπόμενων φορτηγών 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 16/65016/25-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες που θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα στο δήμο Ρόδου. 
 

5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη 

Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64933/24-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την βελτίωση των δρόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

μας 
 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης 

πολιτών, οικονομικών και Διοικητικών συναλλαγών.   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 16/65127/25-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την βελτίωση των δρόμων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 

μας 
 

7. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 

φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων Πόλης Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/65135/25-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την αντικατάσταση των φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και 

πεζοδρόμων  
 

8. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MINI BUS ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ». 
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(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/65415/26-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μας 
 

9. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και 

αναβάθμιση της κοιλάδας των Πεταλούδων»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/65246/25-10-2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι 

διαδικασίες για επεμβάσεις στην κοιλάδα Πεταλούδων που θα αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην κοιλάδα. 
 

10. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «υλοποίησης 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου, έτους 2018»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών  με αριθμ. πρωτ. 2/65421/26-10-2018) 

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί πρόκειται  για δύο συνέδρια: 1.«Διεθνές  Συνέδριο  

Rhodes Model Regional Co-operation που θα πραγματοποιηθεί   για την λυκειακή έκδοση 

που θα πραγματοποιηθεί  στις 8-11 Νοεμβρίου 2018  και 2. «Συνέδριο Οργανισμού 

Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς για τα 30 Χρόνια Μεσαιωνικής Πόλης 

της Ρόδου ως μνημείου της UNESCO το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 Νοεμβρίου 

2018»  

 
11. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΒΡΙΝΧ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και της με αριθμό 328/2018 διαταγής 

πληρωμής της δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Νικολέτας Νικητίδου" 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/65462/26/10/2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής 

λήγει στις 30/10/2018. 

 

12. Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου, Χριστίνας 

συζ. Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννετίδη, Γεωργίου Ατσίδη του 

Γεωργίου, Φωτεινής Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου και της με αριθμό 

372/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και άσκηση 

ανακοπής κατά της παρά πόδας αυτής από 3-9-2018 επιταγής προς εκτέλεση. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/65463/26/10/2018) 

Το παραπάνω θέμα θεωρείται κατεπείγον γιατί η παραπάνω ανακοπή ορίστηκε για τις 

4/12/2018 και οι πρόσθετοι λόγοι πρέπει να ασκηθούν 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 

 

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 πέντε (12) κατεπειγόντων θεμάτων στην 39η  τακτική συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από 
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την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα 

λάβουν για αυτά τις σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

 

1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου(υπάλληλος Λαός 

Ιωάννης) ποσού 3.936,18 Ευρώ, για δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων, 

2. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: « Βελτίωση αγροτικών 

δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ.Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας 

Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» με προϋπολογισμό 628.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α., 

3. Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: « Βελτίωση αγροτικών 

δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανίων- Απολλώνων- Σαλάκου της 

Δημοτικής Ενότητας Καμείρου», 

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

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τριών ανατρεπόμενων φορτηγών 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2018, 

5. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη 

Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. Ατταβύρου», 

6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης 

πολιτών, οικονομικών και Διοικητικών συναλλαγών, 

7. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 

φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων Πόλης Ρόδου»,  

8. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MINI BUS ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ». 

9. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και 

αναβάθμιση της κοιλάδας των Πεταλούδων», 

10. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «υλοποίησης 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου, έτους 

2018», 

11.  Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΒΡΙΝΧ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και της με αριθμό 328/2018 διαταγής 

πληρωμής της δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Νικολέτας Νικητίδου" 

12.  Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου, Χριστίνας 

συζ. Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννετίδη, Γεωργίου Ατσίδη του 

Γεωργίου, Φωτεινής Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου και της με αριθμό 

372/2017 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και άσκηση 

ανακοπής κατά της παρά πόδας αυτής από 3-9-2018 επιταγής προς εκτέλεση. 

 

ΘΕΜΑ 1ο                                                                Aπόφ. Αρ.  573/ 2018 (ΑΔΑ: Ω9ΗΧΩ1Ρ-Λ34  ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου, 

οικονομικού έτους 2018. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθμ.2/64227/22-10-2018) 
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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. 

2/64227/22-10-2018 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 για να 

εγγραφούν πιστώσεις  που κρίνονται αναγκαίες και έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 

  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων  

 

1. Κ.Α 1322.0008 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του 

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 49.468,06€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α.              

60-7135.0001 

2. Κ.Α 1328.0006  «Δημιουργία μη  μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 16.379,78€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 60-7341.0014 

3. Κ.Α 1328.0007 «Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 

Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 101.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                                   

Κ.Α. 64-7341.0007.0001 και 64-7341.0007.0002 

4. Κ.Α. 4213.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής» προϋπολογισμού δαπάνης 2.508,23€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίων είσπραξης: 67 Α, 146 Α, 187 Α/2018)  

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1328.0108 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» προϋπολογισμού δαπάνης 

170.000,00 €, κατά 18.640,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 60-7341.0012 

2. Κ.Α. 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων και 

αποζημιώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.473,88€, κατά 1.163,71€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 85 Γ/2018)  

3. Κ.Α. 4214.0002 και τίτλο «Επιστροφή απο οφειλές τρίτων υπερ Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 

23,00€, κατά 45,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίων είσπραξης: 48 Α, 57
 
Α, 61 Α, 62 Α, 72 Α, 76 Α, 84 Α, 89 Α/2018)  

4. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, 

κατά 2.212,15€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 219 Α/2018)  

 

Εισαγωγή Πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0015 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

220.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 
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Έργων και Υποδομών. (ΑΔΑ ΑΠ. Ένταξης: 64ΦΞ465ΧΙ8-Ρ0Ρ). Έγινε ισόποση εγγραφή στον              

Κ.Α. 60-7341.0015.0001          

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

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

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 500.000,00 € με μεταφορά 

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

2. Κ.Α 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης 

166.915,00 €, κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 10-6423.0006 

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

δαπάνης 74.000,00 €, κατά 25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.           

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο "Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama 

dama) στη Ρόδο.» προϋπολογισμού δαπάνης 28.805,56 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.      

2. Κ.Α 10-6423.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για τις ανάγκες του 

προγράμματος "In-prep"» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.  

3. Κ.Α 10-7134.0012 και τίτλο «Προμήθεια Προηγμένων Απομακρυσμένων Ψηφιακών Υπογραφών» 

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

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.   

4. Κ.Α 10-7135.0006 και τίτλο «Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος και Συστήματος Προβολής» 

προϋπολογισμού δαπάνης 36.252,64,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.   

5. Κ.Α 15-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED για την ενεργειακή 

αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων 

Δ.Ε. Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

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

6. Κ.Α 15-7135.0010 και τίτλο «Επιδαπέδιος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος για την πλατεία 

Δημαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Αθλητισμού.   

7. Κ.Α 15-7326.0006 και τίτλο «Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων 

Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Σχολείων. 

8. Κ.Α 30-7324.0006 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Περνού της Δ.Ε. Αφάντου» 

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

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.    

9. Κ.Α 35-6662.0002 και τίτλο «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Ρόδου» προϋπολογισμού 

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

Περιβάλλοντος & Πρασίνου.    

10. Κ.Α  60-7341.0015.0001 και τίτλο «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας, Δ.Κ. Κοσκινού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με 

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

Υποδομών.           

11. Κ.Α 60-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 49.468,06€, με μεταφορά ίσου ποσού 

από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.   
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12. Κ.Α  60-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 16.379,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.        

13. Κ.Α  64-7341.0007.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου 

Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, με 

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

Υποδομών.           

14. Κ.Α  64-7341.0007.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταστέγαση υπηρεσιών του 

Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

15. Κ.Α  70-7326.0002 και τίτλο «Υποδομές για την εγκατάσταση νέων σταθμών Ποδηλάτων» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.           

16. Κ.Α  70-7413.0013 και τίτλο «Αναθεώρηση κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 18.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.           

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

συνεργατών.» προϋπολογισμού δαπάνης 130.865,00€, κατά 3.500,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από 

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

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

δαπάνης 55.805,84€, κατά 875,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα 

της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.      

3. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 72.836,70€, κατά 17.480,81€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.      

4. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 70.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.       

5. Κ.Α 00-6733.0001 και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, κατά 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.     

6. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 €, κατά 30.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα & 

Επιχειρηματικότητας.    

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

προϋπολογισμού δαπάνης 4.400,00 €, κατά 41,35 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.    

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

προϋπολογισμού δαπάνης 775.093,60€, κατά 8.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.           

9. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» 

προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€, κατά 18.640,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.             

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

προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€, κατά 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.993.000,00€, κατά  

300.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  
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Αύξηση πιστώσεων 

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000,00€, κατά 

100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 4123.0001 «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,00€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.993.000,00€, κατά 300.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

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

παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού 

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

2. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.600.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8223.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.» 

προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται  

κατά 114.026,27€ και το τελικό αποθεματικό είναι 365.037,17€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 202.440.132,57 

ΕΞΟΔΑ 202.075.095,40 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 365.037,17 

 

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

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

 
Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/65027/15-10-

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

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/64227/22-10-

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

εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/64227/22-10-2018 εισήγησης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού, τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 
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ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β περιπτ.17 

του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.821.459,04 €, κατά 600.000 € με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη 

το υπ΄αρ. 14/63798/19-10-2018 έγγραφο της, προς το ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 600.000,00€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» προϋπολογισμού 

δαπάνης 5.326.800,00€, κατά 424.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 

αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00€, κατά  55.000,00€ με μεταφορά ίσου 

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

3. Κ.Α 15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» προϋπολογισμού δαπάνης             

1.880.000,00€, κατά 28.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

86.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

5. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 190.000,00€, κατά  35.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

6. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά  5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

7. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.220.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

8. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 

248.000,00€, κατά 28.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

9. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.659,04€, κατά 100,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 600.000,00€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α  40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 177.564,40 €, κατά  2.134,16€ με μεταφορά 

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

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας  

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/64227/22-10-2018 εισήγηση μειώνεται κατά 116.160,43€  

και το τελικό αποθεματικό είναι  362.903,01€ 
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Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

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

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, 

κατά 3.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 15-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00€, 

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

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 30-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α. 35-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, 

κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

5. Κ.Α. 40-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

6. Κ.Α. 70-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, 

κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. 

 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             

   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά        

2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής 

& Νέων Τεχνολογιών. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 

 

ΕΣΟΔΑ 203.040.132,57 

ΕΞΟΔΑ 202.677.229,56 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 362.903,01 
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Αύξηση πιστώσεων 

 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 43.000,00€, κατά  2.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00€ 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 85.160,43€ και το τελικό αποθεματικό είναι 393.903,01€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 203.040.132,57 

ΕΞΟΔΑ 202.646.229,56 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 393.903,01 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/64227/22-10-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & 

πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/65027/25-10-2018 του τμήματος 

προϋπολογισμού & πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

 Την προφορική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και του άρθρου 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 ΕΣΟΔΑ 

Εισαγωγή πιστώσεων  

1. Κ.Α 1322.0008 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 

του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 49.468,06€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α.              

60-7135.0001 

2. Κ.Α 1328.0006  «Δημιουργία μη  μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες Δήμου 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 16.379,78€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 60-7341.0014 

3. Κ.Α 1328.0007 «Επανάχρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του 

Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 101.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών. Έγινε ισόποση συνολική εγγραφή στους                                   

Κ.Α. 64-7341.0007.0001 και 64-7341.0007.0002 
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4. Κ.Α. 4213.0001 και τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής» προϋπολογισμού δαπάνης 2.508,23€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίων είσπραξης: 67 Α, 146 Α, 187 Α/2018)  

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 1328.0108 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» προϋπολογισμού 

δαπάνης 170.000,00 €, κατά 18.640,00€, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Έγινε ισόποση αύξηση στον Κ.Α. 60-7341.0012 

2. Κ.Α. 4213.0002 και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων αποδοχών βοηθημάτων 

και αποζημιώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 3.473,88€, κατά 1.163,71€ με μεταφορά ίσου ποσού 

στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 85 Γ/2018)  

3. Κ.Α. 4214.0002 και τίτλο «Επιστροφή από οφειλές τρίτων υπερ Δήμου» προϋπολογισμού 

δαπάνης 23,00€, κατά 45,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίων είσπραξης: 48 Α, 57
 
Α, 61 Α, 62 Α, 72 Α, 76 Α, 84 Α, 89 Α/2018)  

4. Κ.Α. 4219.0001 και τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 6.407,55 €, 

κατά 2.212,15€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.(Αρ. γραμματίου είσπραξης: 219 Α/2018)  

 

Εισαγωγή Πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 1321.0015 και τίτλο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοσκινού Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 

220.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών. (ΑΔΑ ΑΠ. Ένταξης: 64ΦΞ465ΧΙ8-Ρ0Ρ). Έγινε ισόποση εγγραφή στον              

Κ.Α. 60-7341.0015.0001          

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

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

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού δαπάνης 1.500.000,00€, κατά 500.000,00 € με μεταφορά 

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

2. Κ.Α 00-6495.0019 και τίτλο «Δαπάνες για το πρόγραμμα IN-PREP"» προϋπολογισμού δαπάνης 

166.915,00 €, κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Έγινε ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 10-6423.0006 

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

δαπάνης 74.000,00 €, κατά 25.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.           

 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6737.0002 και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο "Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama 

dama dama) στη Ρόδο» προϋπολογισμού δαπάνης 28.805,56 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Δημάρχου.      

2. Κ.Α 10-6423.0006 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων για τις ανάγκες του 

προγράμματος "In-prep"» προϋπολογισμού δαπάνης  2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.  

3. Κ.Α 10-7134.0012 και τίτλο «Προμήθεια Προηγμένων Απομακρυσμένων Ψηφιακών 

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

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

4. Κ.Α 10-7135.0006 και τίτλο «Προμήθεια Συνεδριακού Συστήματος και Συστήματος 

Προβολής» προϋπολογισμού δαπάνης 36.252,64,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.   
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5. Κ.Α 15-7135.0009 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων LED για την ενεργειακή 

αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών 

Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 18.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

6. Κ.Α 15-7135.0010 και τίτλο «Επιδαπέδιος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος για την πλατεία 

Δημαρχείου» προϋπολογισμού δαπάνης 24.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολιτισμού & Αθλητισμού.   

7. Κ.Α 15-7326.0006 και τίτλο «Εργασίες υποθεμελίωσης για την αντιμετώπιση καθιζήσεων 

Δημοτικού Σχολείου Αρχιπόλεως» προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Σχολείων. 

8. Κ.Α 30-7324.0006 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Περνού της Δ.Ε. Αφάντου» 

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

αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.    

9. Κ.Α 35-6662.0002 και τίτλο «Προμήθεια υλικών αρδευτικών δικτύων ΔΕ Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από 

αίτημα της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.    

10. Κ.Α  60-7341.0015.0001 και τίτλο «Ανέγερση Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής 

Ενότητας Καλλιθέας, Δ.Κ. Κοσκινού, Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, με 

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

Υποδομών.           

11. Κ.Α 60-7135.0001 και τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 49.468,06€, με μεταφορά ίσου ποσού 

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

12. Κ.Α  60-7341.0014 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες του 

Δήμου Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 16.379,78€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

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

13. Κ.Α  64-7341.0007.0001 και τίτλο «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού 

Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 

100.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών.           

14. Κ.Α  64-7341.0007.0002 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταστέγαση υπηρεσιών 

του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 1.000,00 €, με μεταφορά ίσου 

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

15. Κ.Α  70-7326.0002 και τίτλο «Υποδομές για την εγκατάσταση νέων σταθμών Ποδηλάτων» 

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

αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.           

16. Κ.Α  70-7413.0013 και τίτλο «Αναθεώρηση κανονιστικών διατάξεων Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου» προϋπολογισμού δαπάνης 18.600,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων.           

 

Αύξηση πιστώσεων 

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

επιστημονικών συνεργατών» προϋπολογισμού δαπάνης 130.865,00€, κατά 3.500,00 €, με μεταφορά 

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

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

προϋπολογισμού δαπάνης 55.805,84€, κατά 875,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.      
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3. Κ.Α 00-6111.0002 και τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις)» προϋπολογισμού δαπάνης 72.836,70€, κατά 17.480,81€, με μεταφορά ίσου ποσού από 

το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.      

4. Κ.Α 00-6222.0001 και τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» 

προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€, κατά 70.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.       

5. Κ.Α 00-6733.0001 και τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες» 

προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, κατά 5.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.     

6. Κ.Α 00-6736.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» 

προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 €, κατά 30.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα του Γραφείου Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Πρωτογενούς Τομέα & 

Επιχειρηματικότητας.    

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

προϋπολογισμού δαπάνης 4.400,00 €, κατά 41,35 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα του τμ. Λογιστηρίου.    

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

προϋπολογισμού δαπάνης 775.093,60€, κατά 8.000,00 €, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. Προϋπολογισμού.           

9. Κ.Α 60-7341.0012 και τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» 

προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€, κατά 18.640,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.             

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

προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00€, κατά 50.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 4131.0002 «Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.» προϋπολογισμού δαπάνης 1.993.000,00€, κατά  

300.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

προϋπολογισμού.  

Αύξηση πιστώσεων 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

2. Κ.Α 4121.0001 «Φόροι μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 1.600.000,00€, κατά 

100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

3. Κ.Α 4123.0001 «Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,00€, κατά 100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, 

έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού.  

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-8231.0002 και τίτλο «Απόδοση εισφορών στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.993.000,00€, κατά 300.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του 

τμ. προϋπολογισμού. 
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Αύξηση πιστώσεων 

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

έξοδα παράστασης» προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου 

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

2. Κ.Α 00-8221.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.600.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο 

του τμ. προϋπολογισμού. 

3. Κ.Α 00-8223.0001 και τίτλο «Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 

κ.λ.π.» προϋπολογισμού δαπάνης 700.000,00 €, κατά  100.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. προϋπολογισμού. 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΙΣΟΠΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 0621.0001 και τίτλο «Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρο 94 παρ3β 

περιπτ.17 του ν 3852/10)» προϋπολογισμού  δαπάνης 10.821.459,04 €, κατά 600.000 € με μεταφορά 

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

λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄αρ. 14/63798/19-10-2018 έγγραφο της, προς το ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 600.000,00€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α.15-6741.0001 και τίτλο «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» 

προϋπολογισμού δαπάνης 5.326.800,00€, κατά 424.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

2. Κ.Α 15-6741.0002 και τίτλο «Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, 

αιμορροφυλία, AIDS» προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00€, κατά  55.000,00€ με μεταφορά ίσου 

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

3. Κ.Α 15-6741.0004 και τίτλο «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» προϋπολογισμού 

δαπάνης             1.880.000,00€, κατά 28.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

4. Κ.Α 15-6741.0006 και τίτλο «Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής» προϋπολογισμού δαπάνης             

86.000,00€, κατά 4.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

5. Κ.Α 15-6741.0007 και τίτλο «Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 190.000,00€, κατά  35.900,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

6. Κ.Α 15-6741.0008 και τίτλο «Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 420.000 €, κατά  5.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, 

έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

7. Κ.Α 15-6741.0009 και τίτλο «Επίδομα Τυφλότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 1.220.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Κοιν. 

Πολιτικής & Υγείας. 

8. Κ.Α 15-6741.0010 και τίτλο «Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα» προϋπολογισμού δαπάνης 

248.000,00€, κατά 28.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της 

Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 
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9. Κ.Α 15-6741.0013 και τίτλο «Επίδομα ομογενών – προσφύγων» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.659,04€, κατά 100,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Κοιν. Πολιτικής & Υγείας. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 600.000,00€ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α  40-7421.0006 και τίτλο «Αποζημιώσεις σε χρήμα ακινήτων και επικείμενων πράξης 

εφαρμογής περιοχής Σορωνής» προϋπολογισμού δαπάνης 177.564,40 €, κατά  2.134,16€ με 

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

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Μείωση πιστώσεων 

1. Κ.Α. 10-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, 

κατά 3.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κ.Α. 15-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 4.000,00€, 

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

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

3. Κ.Α. 30-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

4. Κ.Α. 35-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, 

κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

5. Κ.Α. 40-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€, 

κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

6. Κ.Α. 70-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, 

κατά 2.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών. 

 

Αύξηση πιστώσεων 

 

 1. Κ.Α 00-6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€, κατά 20.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. 

ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

             

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Μείωση πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 20-7134.0002 και τίτλο «Προμήθεια λογισμικών» προϋπολογισμού δαπάνης 2.000,00€, κατά        

2.000,00 € με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Πληροφορικής 

& Νέων Τεχνολογιών. 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ: 2.000,00€ 

Αύξηση πιστώσεων 

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

προϋπολογισμού δαπάνης 43.000,00€, κατά  2.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

αποθεματικό. 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ: 2.000,00€ 

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 479.063,44€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται 

κατά 85.160,43€ και το τελικό αποθεματικό είναι 393.903,01€ 

 

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

 

ΕΣΟΔΑ 203.040.132,57 

ΕΞΟΔΑ 202.646.229,56 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 393.903,01 

 

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

ληφθεί σχετική απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο                                                                Aπόφ. Αρ.  574/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΚΩ1Ρ-ΜΞ9  ) 

Έγκριση για τη μη αναπροσαρμογή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 

Ρόδου 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/62416/16-10-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/62416/16-10-2018 ως κατωτέρω: 

«ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 38347/25.07.2018 (Β’/3086) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών  “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2019, παρ. Β.3.1., για την εγγραφή των Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και των 

δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών αναφέρει τα κάτωθι: 

 Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 

υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού για τον Π/Υ 2019 θα πρέπει να γίνονται με 

γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2018 

εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2018, τότε το ποσό 

που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών 

για το έτος 2019, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν 

υπερκάλυψη της δαπάνη 

ς από τα εισπραττόμενα έσοδα.  

Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

 την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2017 - την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του 

έτους 2018 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2019 

 την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2019 

καταρτίζεται Ιούλιο 2018, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2017 και 2018) 

 την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2017.  

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 

λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 

 α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται 

ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από 

την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. 

 β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας  

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν 

να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των 
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τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», 

παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως 

προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων 

λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η 

προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-

85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21).  

Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από 

ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή 

υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο 

σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και οι δαπάνες 

παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).  

Κατόπιν των ανωτέρω, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για την κατάρτιση του σχεδίου του 

προϋπολογισμού του 2019, είναι του 7μήνου 2018 και αναλύονται ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
18.492.000,00 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 395.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3.345.052,74 

 

51 
Χρηματικό υπόλοιπο 600.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 22.832.052,74 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 
18.827.552,74 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
   429.500,00 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 
  600.000,00 

20-85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά 

τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 2.975.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 22.832.052,74 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 2019 ΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31/12/2017 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31/07/2017 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

31/7/2018 

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2019 

031 18.170.399,61 9.470.648,57 9.793.070,67 322.422,10 18.492.000,00 

2111 404.776,89 167.621,81 162.608,30 -5.013,51 395.000,00 

3211 298.721,96 52.624,29 129.066,32 76.442,03 370.052,74 

 
ΣΥΝΟΛΟ 19.257.052,74 

 

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία του προϋπολογισμού έτους 2018 έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15-10-2018 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

031 
Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 
13.168.653,39 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 233.514,03 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 167.378,64 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

13.569.546,06 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 15-10-2018 

20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 11.032.590,00 

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 54.873,85 

20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 276.714,67 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

11.364.178,52 

 

 

Έως  το τέλος  του έτους προβλέπεται η εξόφληση μισθοδοσίας του εργατοϋπαλληλικού 

προσωπικού, δαπανών αποκομιδής των απορριμμάτων, δαπανών για την διαχείριση και λειτουργία 

του ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου, δαπανών προμήθειας μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού με 

χρηματοδότηση Leasing. Επίσης θα εξοφληθούν δαπάνες που αφορούν καύσιμα, ηλεκτρολογικά 

υλικά, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού και άλλες ανελαστικές δαπάνες της υπηρεσίας 

καθαριότητας. Η διαφορά αναμένεται να εξομαλυνθεί  μέχρι τέλος του έτους και να υπάρξει 

ισοσκελισμός σύμφωνα και με τα ανωτέρω δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η εκτίμηση της υπηρεσίας είναι, ότι τα έσοδα και τα έξοδα που 

αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας θα είναι στα ίδια επίπεδα  και επομένως δεν απαιτείται 

αναπροσαρμογή των Τελών Καθαριότητας κ Ηλεκτροφωτισμού. 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών κ. Καλογήρου Παρασκευής) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/62416/16-10-2018 της Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου,   

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  
Παραπέμπει με θετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των Τελών 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.      

ΘΕΜΑ 3ο                                                                Aπόφ. Αρ.  575/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΑΦΑΩ1Ρ-Λ9Β  ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για τη “προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του 

Δήμου” έτους 2018-2019» 

 (Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 2/63379/18-10-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/63379/18-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζονται η μελέτη 

και οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου 

και των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2018-2019», ως κατωτέρω: 
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«Θέμα: Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης, για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του 

Δήμου  έτους 2018-2019» 

Παρακαλούμε όπως: 

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

«Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου»  έτους 2018-2019» 

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

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

Επιτροπής, για τη μελέτη  και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Το Ν.4412/2016 και το Ν.3463/2006 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ.πρωτ. 

2/63379/18-10-2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Ρόδου και των Νομικών 

προσώπων του Δήμου  έτους 2018-2019», όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

 
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΔΟΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ΄ ΟΨΙΝ 

Τις διατάξεις   

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. 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», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. 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»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. 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”, 
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10. του άρθρου 4 του ΠΔ. 118/07 (Α΄150) 

11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

18. Ν.4555/2018 <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ>> 

19. 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» 

20. 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.)»,  

21. Την απόφαση 840 /2018 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη για τη 

προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Ρόδου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου και τη 

διενέργεια με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ρόδου και των 

νομικών προσώπων του Δήμου. 

22. Την απόφαση ………/2018 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση 

των όρων της διακήρυξης 

23.  Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 4476/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

24. Το προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών προσώπων για το 2018 και 2019 

25. Τις πολυετείς αποφάσεις αναλήψεις υποχρεώσεις του Δήμου και των Νομικών προσώπων 

26.  Την απόφαση 42/2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου (ΔΟΠ) 

27.  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 

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 

ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(ΔΟΠ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2019 ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ: 

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 
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Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mkanakas@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

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. 

Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης 

1. Η παρούσα προμήθεια αφορά το Δήμο Ρόδου  και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και 

αναλυτικότερα το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΟΠ)   

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 από ιδίους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο 

και για τα νομικά πρόσωπα του Δήμου . 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α. : 15-6481.0001, ,60-7341.0008 και 60-

7341.0011 όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 505,68 € , 64,76 €, 72,10 € αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2018 και 541.027,44€, 16.738,97€, 4.487,73€ για το 2019  

και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

Η δαπάνη για το Δημοτικό Πρόνοιας  (Δ.Ο.Π.) βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού  με  Κ.Α.15-

6481.004. και 15-6481.002 όπου υπάρχει σχετική πίστωση 3.645,77 € και 10.541,64 € αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού για το 2018  και 41.567,67€ , 112.209,62€ για το 2019  και έχουν γίνει οι σχετικές 

πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών (είδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη 

αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικα είδη) του Δήμου Ρόδου.  

 Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη παντοπωλείου , είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη) 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ (είδη 

παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, 

γαλακτοκομικά είδη) του Δήμου Ρόδου.  

 Προμήθεια Τροφίμων για τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίου του Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας ΔΟΠ (είδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, 

είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη) του Δήμου Ρόδου 

 Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15000000-8,15100000-9,15811000-6,15621000-7, 15411110-

6,15411100-3, 03221200-8, 15551300-8, 15511500-8, 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1 : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ>> Χωρίς δελτίο 2018, 

εκτιμώμενης αξίας 447,50 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 2 : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ >> 2018 με δελτίο τιμών  εκτιμώμενης 

αξίας 43,23 € πλέον ΦΠΑ 24% 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΟΜΑΔΑ 3: <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ >> 2018 ΜΕ δελτίο τιμών εκτιμώμενης 

αξίας 16,37 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 4: : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 2018 χωρίς δελτίο 

τιμών εκτιμώμενης αξίας 21,65 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 5: : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 2018 ΜΕ δελτίο 

τιμών εκτιμώμενης αξίας 11,47 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 6: : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 2018 χωρίς δελτίο 

τιμών εκτιμώμενης αξίας 14,90 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 7: : << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ>> 2018 ΜΕ δελτίο 

τιμών εκτιμώμενης αξίας 7,15 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 8 :<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 χωρίς δελτίο τιμών >>, 

εκτιμώμενης αξίας 494,64 € πλέον ΦΠΑ 13 

ΟΜΑΔΑ 9:  << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 679,78 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 10 :<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 χωρίς δελτίο τιμών >>, εκτιμώμενης 

αξίας 2.748,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 11: << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 με δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 5.473,45 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 12:  << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΟΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 445,66 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 13:  << ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΑΣΟΤΙΛΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 210,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 14:  << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΟΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 με δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 668,50 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 15:  << ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 16:  << ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 με δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 1.039,82 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 17: << ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 336,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 18: << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 85.964,30 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 19: << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 84.350,26 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 20: << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 31.791,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 21: <<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 1.735,89 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 22 : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 21.358,06 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 23 : << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 27.789,64 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 24:  <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>: , εκτιμώμενης αξίας 18.989,69 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 25:  <<<ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>: , εκτιμώμενης αξίας 32.600,30 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 26 <<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 96.006,68 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 27 <<ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 3.861,20 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 28 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο 

τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 22.532,96 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 29 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 48.540,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 30:  <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 476,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 
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ΟΜΑΔΑ 31:  <<<ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 1.488,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 32 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης 

αξίας 291,15 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 33 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>   

εκτιμώμενης αξίας 560,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 34 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 

362,90 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 35 <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης 

αξίας 560,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 36 << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ   2019 ΜΕ δελτίο τιμών   >>   εκτιμώμενης 

αξίας 200,55 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 37 << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ   2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 

1.871,79 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 38 << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ   2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 

1.553,10 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 39 << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ   2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης 

αξίας 1.156,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 40 << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών  >>   εκτιμώμενης 

αξίας 542,65 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 41 << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>   

εκτιμώμενης αξίας 75,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 42 << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης αξίας 

1.909,42 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 43 << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>   εκτιμώμενης 

αξίας 230,50 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 44:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών   

>>: , εκτιμώμενης αξίας 604,80 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 45:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 430,81 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 46:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών   

>>: , εκτιμώμενης αξίας 1.174,05 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 47:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 938,48 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 48:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 2.119,75 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 49:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 1.972,36 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 50:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 3.379,80 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 51:  <<<ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ 2019 ΜΕ δελτίο τιμών>>: , 

εκτιμώμενης αξίας 1.971,37 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 52 :<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 1.520,56 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 53:  << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 2.920,22 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 54 :<< ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών >>, εκτιμώμενης 

αξίας 8.244,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 55: << ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 14.400,44 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 56 :<< ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 >>, εκτιμώμενης αξίας 

3.098,00€ πλέον ΦΠΑ 13 

ΟΜΑΔΑ 57 :<< ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019>>, εκτιμώμενης αξίας 31.800,00€ 

πλέον ΦΠΑ 13 

ΟΜΑΔΑ 58: << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 5.118,76 € πλέον ΦΠΑ 13% 
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ΟΜΑΔΑ 59: << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 χωρίς  δελτίο τιμών 

>>, εκτιμώμενης αξίας 125,00 € πλέον ΦΠΑ13% 

ΟΜΑΔΑ 60: << ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών >>, εκτιμώμενης 

αξίας 13.238,94 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 61 :<< ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών 

>>, εκτιμώμενης αξίας 7.801,35 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 62:  << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 2.521,33 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 63:  << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 901,01 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 64 :<< ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών 

>>, εκτιμώμενης αξίας 4.891,30 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 65:  << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 9.997,79 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 66 :<< ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 9.688,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 67:  << ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 χωρίς δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 8.651,50 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 68:  << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΟΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, 

εκτιμώμενης αξίας 1.782,65 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 69:  << ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΑΣΟΤΙΛΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 290,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 70:  << ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΟΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 με δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 1.559,82 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 71:  << ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο τιμών>>, εκτιμώμενης 

αξίας 800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ΟΜΑΔΑ 72:  <<ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 με δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 4.159,29 € πλέον ΦΠΑ 13% 

ΟΜΑΔΑ 73: << ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 ΧΩΡΙΣ δελτίο 

τιμών>>, εκτιμώμενης αξίας 1.064,00 € πλέον ΦΠΑ 13% 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για όλες τις  ομάδες  ή για μία μόνο ομάδα με την απαραίτητη προϋπόθεση 

να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών  της ομάδας. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα επτά  χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι επτά  ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (737.427,09 €) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 13 % και 24% εκ των οποίων (569.462,39 €) πεντακόσιες εξήντα εννιά     χιλιάδες τετρακόσια 

εξήντα δύο ευρώ  και τριάντα εννιά λεπτά  για το Δήμο Ρόδου,  (167.964,70 €) εκατόν εξήντα επτά 

χιλιάδες  εννιακόσια εξήντα τέσσερα  ευρώ και εβδομήντα λεπτά  για το Δημοτικό Οργανισμό  

Πρόνοιας (ΔΟΠ) 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  για ένα χρόνο μετά την υπογραφή τους.  

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να 

παραταθεί έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

Βάσει τιμής για τις ομάδες 2, 3 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 

45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 72,  (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης 

έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για 

το νομό Δωδεκανήσου  

Βάσει τιμής   (χαμηλότερη τιμή) για τις υπόλοιπες ομάδες  στο σύνολο των ειδών της  κάθε ομάδας,  

όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

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: 
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 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” 

 Ν.4555/2018 <<ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ>> 

 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 840 /2018 του Δ.Σ. του Δήμου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη για 

τη προμήθεια τροφίμων  του Δήμου Ρόδου, τις αποφάσεις των νομικών προσώπων του Δήμου 
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και τη διενέργεια με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου 

Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου. 

 Την απόφαση ………/2018 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 

  Την απόφαση  δημάρχου με αριθμό 4476/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

 Το προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών προσώπων για το 2018 και 2019 

 Τις πολυετείς αποφάσεις αναλήψεις υποχρεώσεις του Δήμου και των Νομικών προσώπων 

  Την απόφαση 42/2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου (ΔΟΠ) 

  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 …………..
η
 /……../2018 και ώρα 

15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την ………
η
 του μηνός ……….. 2018 ημέρα ………. και ώρα 15:00.μ.μ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

……/……/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε 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 έλαβε Συστημικό Αριθμό:  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα 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 Τροφίμων 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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, όπως αυτή 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ . ……………….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 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. 

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 

http://www.promitheus.gov.gr/


29  

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 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, σε 

ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού που ανέρχεται στο ποσό των (12.940,44) δώδεκα 

χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα  ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτών, ισχύουσα ένα μήνα μετά  την 

ισχύ της προσφοράς. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 31/03/2019) 

Σε περίπτωση προσφοράς για μία ομάδα ή περισσότερες  η εγγυητική θα αφορά το 2% του 
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ενδεικτικού προϋπολογισμού για τις  προσφερόμενές ομάδες οι οποίες  θα αναφέρονται στην 

εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα 

αναφέρει αναλυτικά τις  ομάδες   για τα οποία δίδεται προσφορά. 

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, ήτοι μέχρι 30/04/2019, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

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). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

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

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  

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,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 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. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 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 
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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 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών  

2.2.6 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 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.7.1 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,  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ
1
 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  
2
  

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6 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 2.2.6 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 - 2.2.6). 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

                                                 
1Το ΕΕΕΣ 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.  

2Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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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, 

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.  
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 ένορκη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

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 ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 

ότι δεν 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 καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 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. 
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Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – 

παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού 

τομέα.  

Β.4. 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.5. 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.6. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 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 Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής: 
Α) Για τις ομάδες 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 58, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 72  (χαμηλότερη τιμή) θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 
είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Δωδεκανήσου. 

Β) Για τις υπόλοιπες ομάδες   τη (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος , 

όπως αναφέρονται στη μελέτη του διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ (τεχνικές 

προδιαγραφές)της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά 

ομάδα όπως περιγράφονται  στο παράρτημα Ι 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
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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  

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 6 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 ψηφιακά και υποβάλλονται 

από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 

πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

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 ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 

αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 

έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 

όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 

για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

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 περιλαμβάνουν α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www:promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 

άρθρων  2.2.3 έως 2.2.6 και  πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 

υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 

και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν 

στο σχετικό διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και 

δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της 

παρούσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 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 

Παραρτήματος ΙΙ. 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.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:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

Α. Τιμές 

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ] 

για τις ομάδες που κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης , στην οικονομική 

προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους, την ημέρα παράδοσής τους, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών του  τμήματος Εμπορίου για το νομό Δωδεκανήσου  

 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) 

δεκαδικά ψηφία αριθμό, που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την ως κάτω τιμή αναφοράς 

Τιμές Αναφοράς ενδεικτικές για ένα υλικό από κάθε ομάδα  για σύγκριση των προσφορών :  
Τιμή αναφοράς  κρέας μόσχου άνευ οστών νωπό  : = 9,16 χωρίς Φ.Π.Α. 
Τιμή αναφοράς  ελαιολάδου: = 22,28 Χωρίς Φ.Π.Α. 
Τιμή αναφοράς Αγγούρια : = 0,48 Χωρίς Φ.Π.Α. 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται 
από τη Διακήρυξη 5% για το κρέας μόσχου άνευ οστών νωπό    . Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 8,702  η οποία 
προκύπτει ως εξής: 

9,16 - (9,16*0,05)= 8,702 

Αν προσφερθεί αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η προσφορά δεν θα γίνει δεκτή. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο 

http://www.rhodes.gr/
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με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος IV που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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 

επ’ 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 της  ομάδας 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 για μία ομάδα όπως περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β 

του Παραρτήματος I 

Για τις υπόλοιπες ομάδες που δεν εμπίπτουν στο ποσοστό έκπτωση  : η τιμή του προς προμήθεια 

υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα υλικού και η κατακύρωση θα γίνει στη χαμηλότερη προσφορά 

στο σύνολο της ομάδας. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 31/03/2019 

 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. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 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,  



40  

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: 

i) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών ήτοι την 

………...
η
 του μηνός ………….. 2018 και ώρα11:00 π.μ  

ii) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία  και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος 

iii) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει  Ο Δήμος  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, 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 οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση 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 όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 

ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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.  
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 

Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

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 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης., 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 

2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης   

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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. 
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 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) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 

36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 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. 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.   

[3.4] Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία [Συμβάσεις άνω των 

ορίων] 

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..  
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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, 

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  
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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.  

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 για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή τους. 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να 

παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

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.  

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 2.2.7.2 

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.  

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
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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 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. 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. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

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 κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ Το ποσό αυτό παρακρατείται 

σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ 

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 4% για όλα τα είδη επί του καθαρού ποσού. 

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 
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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, 

5.2.2.  Αν το υλικό 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 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. 

 Ο χρόνος παράδοσης δε μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υλικά τις τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία της παραγγελίας. 

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. 
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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.4412/16
3
  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. 

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 παραληπτέα 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 ποσοτήτων για τι δομές του Δήμου θα γίνεται ως εξής: 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών και η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά , 

περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από την Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 

Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων. 

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 

                                                 
3Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

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

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

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

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

αρμοδιότητες”  
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ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
4
 

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. 

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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

 Προμήθεια Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών (είδη παντοπωλείου , είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη) 

του Δήμου Ρόδου.  

 Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη παντοπωλείου , είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη ) 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ (είδη 

παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, 

γαλακτοκομικά είδη) του Δήμου Ρόδου.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Όλα τα προϊόντα πρέπει να φέρουν ενδείξεις όπως ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, 

ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρίας παραγωγής , 

καθαρό βάρος, να µην έχουν, παράσιτα έντοµα, ξένα σώµατα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να 

είναι αυτές, που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίµων και ποτών.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα δεν καλύπτουν τους όρους υγιεινής διατροφής να τα 

αντικαταστήσει αµέσως µε υπόδειξη της Υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη πληρωµή. 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόμενα από τον Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία 

θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά.  

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Α. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  

- Η συντήρηση και η διακίνηση των νωπών κρεάτων να τηρεί  τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί 

μεταφοράς τροφίμων.  

- Η μεταφορά τους στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Συσσίτιο θα γίνεται με αυτοκίνητα 

ψυγεία και να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 

Β. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

- Όλα τα είδη θα είναι πρώτης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 

ισχύουσες διατάξεις.  

                                                 
4Στο 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. 
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- Οι  συσκευασίες τροφίμων να είναι αεροστεγείς και  να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του 

προϊόντος τουλάχιστον έως ένα (1) χρόνο. 

Γ .ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

- Να είναι Α΄ ποιότητας της εποχής και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές .  

- Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές και  

Υγειονομικές Διατάξεις.  

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2019 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να 

παραταθεί έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

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 από ίδιους πόρους τόσο για το Δήμο Ρόδου όσο και για τα νομικά 

πρόσωπα του Δήμου 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  647.022,14 € 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με  ΦΠΑ : 737.427,09 € 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου και των νομικών προσώπων του Δήμου 

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ2018  

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυγά 6άδα τεμ 100 1,10 € 110,00 € 

2 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 140 0,95 € 133,00 € 

3 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 150 0,95 € 142,50 € 

4 Ρύζι καρολίνα 500 gr τεμ 20 1,55 € 31,00 € 

5 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 20 1,55 € 31,00 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ 447,50 € 

    

ΦΠΑ 13% 58,18 € 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 505,68 € 

 

ΟΜΑΔΑ 2 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 2018  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 6 0,645€ 3,87€ 

2 Καφές ελληνικος 500γρ τεμ 8 4,92 € 39,36€ 

ΣΥΝΟΛΟ 43,23 

Φ.Π.Α. 24% 10,37 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 53,60 
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ΟΜΑΔΑ 3 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ 2018  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

 

Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάλα εβαπορέ τεμ 20 0,8185€ 16,37€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

   
16,37 

 

Φ.Π.Α.13% 

   
2,13 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   
18,50 

 

  ΟΜΑΔΑ 4 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018  

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 2 0,95 € 1,90 € 

2 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 3 1,55 € 4,65 € 

3 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 2 1,55 € 3,10 € 

4 Τυρί REGATO κιλό 1 6,50 € 6,50 € 

5 τυρί EDAM 500γρ τεμ 1 5,50 € 5,50 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   
21,65 € 

 
Φ.Π.Α.13% 

   
2,81 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

   
24,46 € 

 

ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 

Α/Α 

 ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 2 1,659 3,32 

2 Γαλα εβαπορε τεμ 2 0,818 1,64 

3 Φακές 500 gr τεμ 2 1,309 2,62 

4 νερό εμφιαλωμένο 500ml τεμ 20 0,194 3,88 

      ΣΥΝΟΛΟ 11,46 € 

ΦΠΑ 13% 1,49€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     12,95 € 

 

ΟΜΑΔΑ 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Βούτυρο 2kg ΤΕΜ 1 6,50 € 6,50 € 

2 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 1 3,50 € 3,50 € 

3 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 2 1,20 € 2,40 € 

4 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 1 2,50 € 2,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14,90 € 

ΦΠΑ 24% 3,58 € 

ΣΥΝΟΛΟ 18,48 € 

ΟΜΑΔΑ 7 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 2018 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
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1 Αλάτι μαγειρικό σακούλα 500γρ.  τεμ 1 0,451 0,45 € 

2 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 1 0,645 0,65 € 

3 Ξύδι 100% 400 ml τεμ 1 0,584 0,58 € 

4 Καφές ελληνικος 500γρ τεμ 1 4,92 4,92 € 

5 Ντοματοχυμός  500gr τεμ 1 0,54 0,54 € 

ΣΥΝΟΛΟ 7,15 €   

ΦΠΑ 13% 1,71 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8,86 € 

ΟΜΑΔΑ 8 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΠ   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς  μόσχου σπάλα άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 

54 
9,16 494,64  

      

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
494,64 € 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 64,30 € 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 558,94 € 

 

ΟΜΑΔΑ 9 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΠ   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-2018) 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου σπάλα άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 

 

45 
10,35 465,75 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 33 3,60 118,80 

3 Φιλέτο κοτόπουλο   κιλό 24 7,65 183,60 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

679,78€ 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 88,37€ 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 768,15 € 

 

ΟΜΑΔΑ 10 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς μόσχου  σπάλα άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 300 9,16 2.748,00 € 

                                                                                                       

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
2.748,00 € 

                                                                                              ΦΠΑ 13% 357,24 € 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.105,24 € 

 

ΟΜΑΔΑ 11 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-2018) 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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1 Κρέας μόσχου άνευ οστών (σπάλα) 

νωπό 
κιλό 

300 
10,35 3.105,00 € 

2 Κοτόπουλο νωπό ολόκληρο κιλό 300 3,60 1.080,00 € 

3 Σπάλα χοιρινή  άνευ οστών νωπό κιλό 400 5,00 2.000,00 € 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5.473,45 € 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 711,55 € 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 6.185,00 € 

 

          

    ΟΜΑΔΑ 12 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-2018) 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ  ΦΠΑ  

1 
Εξευγενισμένα Έλαια (κλασικό) 4 

λίτρων 

τεμ. 20 
25,18 503,60 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
445,66 € 

  ΦΠΑ 13% 57,94 € 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

13% 
503,60 € 

  

ΟΜΑΔΑ 13 ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Μ/Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ 

 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων  τεμ. 21 10,00 210,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 210,00 € 

ΦΠΑ 24% 50,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%   260,40 € 

 

ΟΜΑΔΑ 14 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-2018 

 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 
Εξευγενισμένα Έλαια (κλασικό) 4 

λίτρων 

τεμ. 30 
25,18 755,40€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
668,50  € 

  ΦΠΑ 13% 86,90  € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  755,40 € 

  

ΟΜΑΔΑ 15 ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2018  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 50 8,00 400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  400,00 € 

ΦΠΑ 24% 96,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  496,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 16 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-2018 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ  ΦΠΑ  

1 
Γάλα φρέσκο πλήρες ή αποβουτυρωμένο 

1λιτ. 

Λιτρο 
1.000 1,175 1.175,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1.039,82 

  ΦΠΑ 13% 135,18 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.175,00 € 

  

ΟΜΑΔΑ 17 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2018  

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

1 
Γιαούρτι στραγγιστό 1 

κιλ.  

κιλό  120 
2,80 € 336,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  336,00€ 

ΦΠΑ 13% 43,68 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%   379,68 € 

 

ΟΜΑΔΑ 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι ολικής αλέσεως 1kg τεμ 1734 2,90 € 5.028,60 € 

2 Αρακάς (κατεψυγμένος) συσκευασία  1kg κιλο 1625 1,90 € 3.087,50 € 

3 Αυγά 6άδα τεμ 7225 1,10 € 7.947,50 € 

4 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 5200 0,95 € 4.940,00 € 

5 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 3901 0,95 € 3.705,95 € 

6 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 600 0,95 € 570,00 € 

7 Ρύζι Καρολίνα 500 gr τεμ 5200 1,55 € 8.060,00 € 

8 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 5200 1,55 € 8.060,00 € 

9 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 8668 1,55 € 13.435,40 € 

10 Τυρί REGATO κιλό 1300 6,50 € 8.450,00 € 

11 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 2602 7,90 € 20.555,80 € 

12 

Φασολάκια στρογγυλά (κατεψυγμένα) 

συσκευασία 1kg κιλό 1089 1,95 € 2.123,55 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ 85.964,30 € 

   

ΦΠΑ 13% 11.175,36 € 

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97.139,66 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ 19 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019                

  

  

 

 

 

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλο 200 1,875 € 375,00 € 

2 Τυρί κασέρι κιλό 1300 12,195 € 15.853,50 € 

3 Φακές 500 gr τεμ 8274 1,480 € 12.245,52 € 

4 Φασόλια μέτρια 500 gr τεμ 8274 1,670 € 13.817,58 € 

5 Ψάρι πέρκα φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό 5201 10,195 € 53.024,20 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 84.350,26 € 

   

ΦΠΑ 13% 10.965,53 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 95.315,80 € 

 

ΟΜΑΔΑ 20 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 50 8,90 € 445,00 € 

2 Βούτυρο 2kg ΤΕΜ 80 6,50 € 520,00 € 

3 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 50 3,50 € 175,00 € 

4 Δημητριακά ολικής αλέσεως 1kg  τεμ 1250 5,50 € 6.875,00 € 

5 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 40 1,20 € 48,00 € 

6 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 40 3,90 € 156,00 € 

7 Κύμινο 500 gr τεμ 40 4,10 € 164,00 € 

8 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 60 1,20 € 72,00 € 

9 Λαδόκολλα  50 m  τεμ 40 5,50 € 220,00 € 

10 Μαγιά μπύρας 8 g (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 104 1,20 € 124,80 € 

11 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 1760 2,50 € 4.400,00 € 

12 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 964 6,90 € 6.651,60 € 

13 Μεμβράνη 250 m * 45 cm τεμ 22 7,50 € 165,00 € 

14 Μοσχοκάρυδο 100 gr. (τεμ.)  τεμ 20 5,50 € 110,00 € 

15 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 302 0,45 € 135,90 € 

16 Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr ολικής αλέσεως τεμ 1500 1,15 € 1.725,00 € 

17 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 57 4,90 € 279,30 € 

18 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 90 4,00 € 360,00 € 

19 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 50 1,50 € 75,00 € 

20 Πιπέρι 500 gr τεμ 50 7,50 € 375,00 € 

21 Ρίγανη 500 gr τεμ 20 3,50 € 70,00 € 

22 Σόδα 30 gr τεμ 400 0,40 € 160,00 € 

23 Ταχίνι 500 gr τεμ 1300 3,90 € 5.070,00 € 

24 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3kg  τεμ 151 3,50 € 528,50 € 

25 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 gr τεμ 2000 0,95 € 1.900,00 € 

26 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 506 1,95 € 986,70 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 31.791,80 € 

   
ΦΠΑ 24% 7.630,03 € 

 

 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.421,83 € 

 

ΟΜΑΔΑ 21  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 
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Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ\

Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ   
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι μαγειρικό σακούλα 500γρ.  τεμ 1000 0,560 € 560,00 € 

2 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 800 0,800 € 640,00 € 

3 Ξύδι 100% 400 ml τεμ 150 0,320 € 48,00 € 

4 Ντοματοχυμός  500gr τεμ 1340 0,675 € 904,50 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.735,89 € 

   

ΦΠΑ 24% 416,61 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.152,50 € 

 

ΟΜΑΔΑ 22 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ\Μ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΜΕ ΦΠΑ  

1 Κρέας μόσχου σπάλα  άνευ οστών νωπό κιλό 974,98   10,35 € 10.091,04 € 

2 Κοτόπουλο νωπό  κιλό 3.900,99   3,60 € 14.043,56 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.358,06 € 

   
ΦΠΑ 13% 2.776,55 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24.134,61 € 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 23 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

 ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΜΕ ΦΠΑ  

1 Κιμάς μόσχου (σπάλα  άνευ οστών νωπό)  κιλό 2.990,79   9,16 € 27.395,64 € 

2 Σουβλάκι χοιρινό 85γρ τμχ 985,00   0,40 € 394,00 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 27.789,64 € 

   
ΦΠΑ 13% 3.612,65 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 31.402,29 € 

 

ΟΜΑΔΑ 24  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Άρτος ολικής αλέσεως  φρατζόλα 500γρ τεμ.  18211,00 0,79€ 

14.386,69 

€ 

2 Ψωμί τοστ ολικής αλέσεως 500gr τεμ.  2609,00 1,50€ 3.913,50 € 

3 Τσουρεκάκια  τεμ.  985,00 0,70€ 689,50 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

18.989,69 

€ 

   
ΦΠΑ 13% 2.468,66 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

21.458,35 

€ 
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ΟΜΑΔΑ 25 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 Εξευγενισμένα Έλαια  (κλασικό) 4lt τεμ. 1.463 25,18€ 36.838,34 € 

  
  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 32.600,30 € 

   
ΦΠΑ 13% 4.238,04 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 36.838,34 € 

 

ΟΜΑΔΑ 26 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-

2018) 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 15760,00 0,550 € 8.668,00 € 

2 Αχλάδια κιλό 1970,00 1,725 € 3.398,25 € 

3 Άνηθος ματσάκι 506,00 0,370 € 187,22 € 

4 Καρότα κιλό 11032,00 1,645 € 18.147,64 € 

5 Καρπούζια κιλό 7180,00 0,475 € 3.410,50 € 

6 Κολοκύθια κιλό 700,00 1,125 € 787,50 € 

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 2101,00 0,745 € 1.565,25 € 

8 Λάχανο άσπρο κιλό 5499,00 0,850 € 4.674,15 € 

9 Λεμόνια κιλό 1004,00 2,450 € 2.459,80 € 

10 Μαϊντανός ματσάκι 610,00 0,370 € 225,70 € 

11 Μαρούλια τεμ. 2002,00 0,625 € 1.251,25 € 

12 Μελιτζάνες κιλό 303,00 1,900 € 575,70 € 

13 Μήλα στάρκιν κιλό 11820,00 2,050 € 24.231,00 € 

14 Μπανάνες κιλό 6305,00 1,325 € 8.354,13 € 

15 Κρεμμυδάκια Χλωρά ματσάκι 303,00 0,370 € 112,11 € 

16 Ντομάτες α' ποιότητας  κιλό 8668,00 1,325 € 11.485,10 € 

17 Πατάτες κιλό 15760,00 0,845 € 13.317,20 € 

18 Πεπόνι κιλό 4787,00 0,845 € 4.045,02 € 

19 Πιπεριές Ελληνικές κιλό 303,00 1,700 € 515,10 € 

20 Σέλινο ματσάκι 612,00 0,370 € 226,44 € 

21 Σκόρδα κιλό 162,00 5,250 € 850,50 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 96.006,68 € 

   
ΦΠΑ 13% 12.480,87 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 108.487,55 € 

 

ΟΜΑΔΑ 27 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

     

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μανταρίνια κιλό 788,00 1,30 € 1.024,40 € 

2 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 2364,00 1,20 € 2.836,80 € 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 3.861,20 € 

   

ΦΠΑ 13% 501,96 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 4.363,16 € 

 

ΟΜΑΔΑ 28 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 2019 

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ\

Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή αποβουτυρωμένο 1lt lt 21670,00 1,18 € 25.462,25 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 22.532,96 € 

   
ΦΠΑ 13% 2.929,29 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 25.462,25 € 

 

ΟΜΑΔΑ 29 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Γιαούρτι στραγγιστό 1 kg Κιλό 17336,00 2,80 € 48.540,80 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 48.540,80 € 

   

ΦΠΑ 13% 6.310,30 € 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 54.851,10 € 

 

ΟΜΑΔΑ 30 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                        

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΚΑΠΗ- ΚΗΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

  

1 Ψωμακια στρογγυλά σικαλεως  τεμ.  200,00   500,00   700 0,18 126 

2 Τσουρεκάκια  τεμ.  100,00   400,00   500 0,70 350 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 476,00 € 

     
ΦΠΑ 13% 61,88 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 537,88 € 

ΟΜΑΔΑ 31 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                        

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

1 

Άρτος ολικής αλέσεως  φρατζόλα 

500γρ τεμ.  400,00   400 0,79 316 

2 Ψωμακια στρογγυλά σικαλεως  τεμ.  500,00   500 0,18 90 

3 Ψωμί τοστ ολικής αλέσεως 500gr τεμ.  300,00   300 1,50 450 

4 Άρτος λευκός φραντζόλα  τεμ.  400,00   400 0,53 212 

5 Τσουρεκάκια  τεμ.  600,00   600 0,70 420 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.488,00 € 

     
ΦΠΑ 13% 193,44 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.681,44 € 
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ΟΜΑΔΑ 32 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

ΟΜΑΔΑ Β1 

Α/

Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

2019   
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛ

Ο 

      ΚΑΠΗ ΚΗΦΗ  

1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή αποβουτυρωμένο 1lt lt 140 140 280,00 1,175 329,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 291,15 € 

      
ΦΠΑ 13% 37,85 € 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 329,00 € 

ΟΜΑΔΑ 33 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ  ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2019   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      ΚΑΠΗ ΚΗΦΗ 

1 Γιαούρτι στραγγιστό 1 kg Κιλό 100 100 200,00 2,80 € 560,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 560,00 € 

      

ΦΠΑ 13% 72,80 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 632,80 € 

ΟΜΑΔΑ 34 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2019   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

      ΞΕΝΩΝΑΣ 

1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή αποβουτυρωμένο 1lt lt 349,00 349,00 1,175 410,08 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 362,90 € 

      
ΦΠΑ 13% 47,18 € 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 410,08 € 

 

ΟΜΑΔΑ 35 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

2019   ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

      ΞΕΝΩΝΑΣ 

1 Γιαούρτι στραγγιστό 1 kg Κιλό 200 200,00 2,80 € 560,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
560,00 € 

      

ΦΠΑ 13% 72,80 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 632,80 € 

 

ΟΜΑΔΑ 36 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-

2018) 

Μ\Μ ΚΑΠΗ  ΚΗΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ με 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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1 

Εξευγενισμένα Έλαια  (κλασικό) 

4lt τεμ. 4 5 9 25,18 226,62 € 

 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 200,55 € 

      
ΦΠΑ 13% 26,07 € 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 226,62 € 

 

ΟΜΑΔΑ 37 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-

2018) 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ με 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Εξευγενισμένα Έλαια  (κλασικό) 

4lt τεμ. 84 84 25,18 2.115,12 € 

 
          

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.871,79 € 

      
ΦΠΑ 13% 243,33 € 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.115,12 € 

 

ΟΜΑΔΑ 38 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ  ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου σπάλα  άνευ οστών νωπό κιλό 100 100,00 10,35 1.035,00 € 

2 Κοτόπουλο νωπό  κιλό 200 200,00 3,60 720,00 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.553,10 € 

    
ΦΠΑ 13% 201,90 € 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.755,00 € 

    
    

ΟΜΑΔΑ 39 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ  ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς μόσχου (σπάλα  άνευ οστών νωπό)  κιλό 100 100,00 9,16 916,00 € 

2 Σουβλάκι χοιρινό 85γρ τμχ 600 600,00 0,40 240,00 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 1.156,00 € 

    

ΦΠΑ 13% 150,28 € 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.306,28 € 

ΟΜΑΔΑ 40 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 
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Α/Α 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.: 

2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΚΗΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 300 300,00 0,550 € 165,00 € 

2 Αχλάδια κιλό 72 72,00 1,725 € 124,20 € 

3 Καρότα κιλό 24 24,00 1,645 € 39,48 € 

4 Καρπούζια κιλό 36 36,00 0,475 € 17,10 € 

5 Κρεμμύδια ξερά κιλό 20 20,00 0,745 € 14,90 € 

6 Μήλα στάρκιν κιλό 36 36,00 2,050 € 73,80 € 

7 Μπανάνες κιλό 48 48,00 1,325 € 63,60 € 

8 Ντομάτες α' ποιότητας  κιλό 60 60,00 1,325 € 79,50 € 

9 Πεπόνι κιλό 18 18,00 0,845 € 15,21 € 

10 Πιπεριές Ελληνικές κιλό 12 12,00 1,700 € 20,40 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 542,65 € 

     
ΦΠΑ 13% 70,54 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 613,19 € 

 

ΟΜΑΔΑ 41 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ -ΚΗΦΗ 

Α/Α 

ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΚΗΦΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μανταρίνια κιλό 30 30,00 1,300 39,00 € 

2 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 30 30,00 1,200 36,00 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 75,00 € 

     

ΦΠΑ 13% 9,75 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 84,75 € 

ΟΜΑΔΑ 42 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ  2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια τεμ. 250,00 250,00 0,550 € 137,50 € 

2 Αχλάδια κιλό 130,00 130,00 1,725 € 224,25 € 

3 Άνηθος ματσάκι 20,00 20,00 0,370 € 7,40 € 

4 Καρότα κιλό 80,00 80,00 1,645 € 131,60 € 

5 Καρπούζια κιλό 135,00 135,00 0,475 € 64,13 € 
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6 Κολοκυθια κιλό 80,00 80,00 1,125 € 90,00 € 

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 130,00 130,00 0,745 € 96,85 € 

8 Λάχανο άσπρο κιλό 30,00 30,00 0,850 € 25,50 € 

9 Λεμόνια κιλό 70,00 70,00 2,450 € 171,50 € 

10 Μαϊντανός ματσάκι 50,00 50,00 0,370 € 18,50 € 

11 Μαρούλια τεμ. 90,00 90,00 0,625 € 56,25 € 

12 Μελιτζάνες κιλό 70,00 70,00 1,900 € 133,00 € 

13 Μήλα στάρκιν κιλό 140,00 140,00 2,050 € 287,00 € 

14 Μπανάνες κιλό 195,00 195,00 1,325 € 258,38 € 

15 Κρεμμυδακια Χλωρά ματσάκι 50,00 50,00 0,370 € 18,50 € 

16 Ντομάτες α' ποιότητας  κιλό 120,00 120,00 1,325 € 159,00 € 

17 Πατάτες κιλό 120,00 120,00 0,845 € 101,40 € 

18 Πεπόνι κιλό 100,00 100,00 0,845 € 84,50 € 

19 Πιπεριές Ελληνικές κιλό 50,00 50,00 1,700 € 85,00 € 

20 Σέλινο ματσάκι 20,00 20,00 0,370 € 7,40 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.909,42 € 

     
ΦΠΑ 13% 248,23 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.157,65 € 

ΟΜΑΔΑ 43 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μανταρίνια κιλό 85,00 85,00 1,300 110,50 

2 Πορτοκάλια μέρλιν κιλό 100,00 100,00 1,200 120,00 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 230,50 

     

ΦΠΑ 13% 29,97 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 260,47 

 

 

ΟΜΑΔΑ 44 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ 

  
Σύνολο ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΠΗ ΚΗΦΗ 

1 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 0 24 24 0,90 € 21,60 € 

2 Αυγά 6άδα τεμ 0 96 96 1,10 € 105,60 € 

3 Τυρί REGATO κιλό 0 24 24 6,50 € 156,00 € 

4 τυρί EDAM 500γρ τεμ 0 24 24 5,50 € 132,00 € 

5 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 0 24 24 7,90 € 189,60 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ 604,80 € 

     

ΦΠΑ 13% 78,62 € 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 683,42 € 
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ΟΜΑΔΑ 45 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 

  
ΣΥΝΟΛ

Ο 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ

Ο 
ΚΑΠ

Η 

ΚΗΦ

Η   

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλό 0 6 6 1,875 € 11,25 € 

2 Γάλα εβαπορέ τεμ 50 50 100 0,925 € 92,50 € 

3 Τυρί κασέρι κιλό 10 0 10 12,195 € 121,95 € 

4 φρυγανιές 4πλη συσκευασία τεμ 40 40 80 1,680 € 134,40 € 

5 νερό εμφιαλωμένο 500ml τεμ 0 576 576 0,220 € 126,72 € 

        

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 430,81 € 

     

ΦΠΑ 13% 56,01 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 486,82 € 

 

ΟΜΑΔΑ 46 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ   
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ   ΚΑΠΗ ΚΗΦΗ 

1 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 0 12 12 0,50 € 6,00 € 

2 Βούτυρο 2kg ΤΕΜ 0 6 6 6,50 € 39,00 € 

3 Δημητριακά ολικής αλέσεως 1kg  τεμ 0 5 5 5,50 € 27,50 € 

4 Καφές στιγμιαίος 200gr ΤΕΜ 25 12 37 5,50 € 203,50 € 

5 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 0 12 12 3,90 € 46,80 € 

6 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 5 0 5 1,20 € 6,00 € 

7 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 0 25 25 6,90 € 172,50 € 

8 Μεμβράνη 250 m * 45 cm τεμ 0 2 2 7,50 € 15,00 € 

9 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 0 40 40 0,45 € 18,00 € 

10 
Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr ολικής 

αλέσεως τεμ 50 100 150 1,15 € 172,50 € 

11 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 0 12 12 4,90 € 58,80 € 

12 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 0 2 2 1,50 € 3,00 € 

13 Ρίγανη 500 gr τεμ 0 6 6 3,50 € 21,00 € 

14 Σόδα 30 gr τεμ 0 50 50 0,40 € 20,00 € 

15 Ταχίνι 500 gr τεμ 0 12 12 3,90 € 46,80 € 

16 ζελέ 200gr διαφ.γευσεις τεμ 0 25 25 1,65 € 41,25 € 

17 κρέμες άνθος αραβοσίτου 43 gr κιλό 0 20 20 0,500 € 10,00 € 

18 χαμομήλι 100φακ τεμ 20 10 30 7,000 € 210,00 € 

19 τσάι 100φακ τεμ 10 10 20 2,500 € 50,00 € 

20 καλαμάκια 1000 τεμ πακέτο 0 2 2 3,200 € 6,40 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ 1.174,05 € 

     

ΦΠΑ 24% 281,77 € 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.455,82 € 
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ΟΜΑΔΑ 47 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΠΗ –ΚΗΦΗ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ   

2019 ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠΗ ΚΗΦΗ 

1 Αλάτι μαγειρικό σακούλα 500γρ.  τεμ 0 12 12 0,560 € 6,72 € 

2 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 25 15 40 0,800 € 32,00 € 

3 Χυμός ανάμικτος τεμ 70 70 140 1,500 € 210,00 € 

4 Καφές ελληνικός 500γρ τεμ 100 50 150 6,100 € 915,00 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 938,48 € 

     
ΦΠΑ 24% 225,24 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.163,72 € 

ΟΜΑΔΑ 48 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΌ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 
Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ Σύνολο ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι φαρίνα 500 gr τεμ 80 80 0,90 € 72,00 € 

2 Αρακάς (κατεψυγμένος) συσκευασία  1kg κιλό 50 50 1,90 € 95,00 € 

3 Αυγά 6άδα τεμ 150 150 1,10 € 165,00 € 

4 Κριθαράκι ψιλό 500 gr τεμ 120 120 0,95 € 114,00 € 

5 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500 gr  τεμ 80 80 0,95 € 76,00 € 

6 Μακαρόνια παστίτσιου 500 gr  τεμ 50 50 0,95 € 47,50 € 

7 Ρύζι Καρολίνα 500 gr τεμ 80 80 1,55 € 124,00 € 

8 Ρύζι κίτρινο 500 gr τεμ 80 80 1,55 € 124,00 € 

9 Σπανάκι κατεψυγμένο 1kg κιλό 50 50 1,55 € 77,50 € 

10 Τυρί REGATO κιλό 60 60 6,50 € 390,00 € 

11 τυρί EDAM 500γρ τεμ 24 24 5,50 € 132,00 € 

12 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό  τάπερ 50 50 7,90 € 395,00 € 

13 Γαλοπούλα βραστή κιλό κιλό 20 20 12,95 € 259,00 € 

14 
Φασολάκια στρογγυλά (κατεψυγμένα) συσκευασία 

1kg κιλό 25 25 1,95 € 48,75 € 

     

        

     

ΣΥΝΟΛΟ 2.119,75 € 

     

ΦΠΑ 13% 275,57 € 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.395,32 € 

ΟΜΑΔΑ 49 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλό 100 100 1,875 € 187,50 € 

2 Γάλα εβαπορέ τεμ 400 400 0,925 € 370,00 € 

3 Τυρί κασέρι κιλό 50 50 12,195 € 609,75 € 

4 Φακές 500 gr τεμ 30 30 1,480 € 44,40 € 

5 Φασόλια μέτρια 500 gr τεμ 30 30 1,670 € 50,10 € 

6 φρυγανιές 4πλη συσκευασία τεμ 40 40 1,680 € 67,20 € 

7 νερό εμφιαλωμένο 500ml τεμ 2700 2700 0,220 € 594,00 € 
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8 Ψάρι πέρκα φιλέτο (κατεψυγμένο) κιλό 30 30 10,195 € 305,85 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.972,39 € 

     

ΦΠΑ 13% 256,41 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.228,80 € 

ΟΜΑΔΑ 50 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΌ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ\Μ 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ   

1 Αλουμινόχαρτο 100m *45 cm ΤΕΜ 10 10 8,90 € 89,00 € 

2 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακέτο 30 30 0,50 € 15,00 € 

3 Βούτυρο 2kg ΤΕΜ 35 35 6,50 € 227,50 € 

4 Γαρύφαλλο 100γρ.  τεμ 15 15 3,50 € 52,50 € 

5 Δημητριακά ολικής αλέσεως 1kg  τεμ 45 45 5,50 € 247,50 € 

6 Ζάχαρη άχνη  400 gr ΤΕΜ 10 10 1,20 € 12,00 € 

7 Καφές στιγμιαίος 200gr ΤΕΜ 25 25 5,50 € 137,50 € 

8 Κανέλα τριμμένη 500 gr τεμ 8 8 3,90 € 31,20 € 

9 Κύμινο 500 gr τεμ 5 5 4,10 € 20,50 € 

10 Κόρν φλάουρ 1kg (χύμα) κιλό 15 15 1,20 € 18,00 € 

11 Λαδόκολλα  50 m  τεμ 7 7 5,50 € 38,50 € 

12 Μαγιά μπύρας 8 g (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 15 15 1,20 € 18,00 € 

13 Μαρμελάδα 450 gr διάφορες γεύσεις  τεμ 65 65 2,50 € 162,50 € 

14 Μέλι ανθέων 900 gr τεμ 100 100 6,90 € 690,00 € 

15 Μεμβράνη 250 m * 45 cm τεμ 10 10 7,50 € 75,00 € 

16 Μοσχοκάρυδο 100grγρ. (τεμ.)  τεμ 5 5 5,50 € 27,50 € 

17 Μπαιΐκιν πάουντερ (συσκευασία 3 τμχ)  τεμ 65 65 0,45 € 29,25 € 

18 
Μπισκότα Πτι Μπερ 250 gr ολικής 

αλέσεως τεμ 350 350 1,15 € 402,50 € 

19 Ξύδι 100% 5kg  τεμ 15 15 4,90 € 73,50 € 

20 Ξύδι Αναπλήρωσης 5lt  TEM 10 10 4,00 € 40,00 € 

21 Ξύλα κανέλλας 100 gr τεμ 12 12 1,50 € 18,00 € 

22 Πιπέρι 500 gr τεμ 8 8 7,50 € 60,00 € 

23 Ρίγανη 500 gr τεμ 10 10 3,50 € 35,00 € 

24 Σόδα 30 gr τεμ 70 70 0,40 € 28,00 € 

25 Ταχίνι 500 gr τεμ 40 40 3,90 € 156,00 € 

26 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3kg  τεμ 10 10 3,50 € 35,00 € 

27 
Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 400 

gr τεμ 120 120 0,95 € 114,00 € 

28 ζελέ 200gr διαφ.γευσεις τεμ 45 45 1,65 € 74,25 € 

29 κρέμες άνθος αραβοσίτου 43 gr κιλό 120 120 0,500 € 60,00 € 

30 χαμομήλι 100φακ τεμ 30 30 7,000 € 210,00 € 

31 τσάι 100φακ τεμ 30 30 2,500 € 75,00 € 

32 καλαμάκια 1000 τεμ πακέτο 3 3 3,200 € 9,60 € 

33 Τοματοπολτός 800 gr τεμ 50 50 1,95 € 97,50 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ 3.379,80 € 

     

ΦΠΑ 24% 811,15 € 

     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.190,95 € 
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ΟΜΑΔΑ 51 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 2019 

Α/Α 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-7-2018) 

Μ\Μ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι μαγειρικό σακούλα 500γρ.  τεμ 50 50 0,560 € 28,00 € 

2 Ζάχαρη άσπρη 1 kg  κιλό 150 150 0,800 € 120,00 € 

3 Ξύδι 100% 400 ml τεμ 30 30 0,725 € 21,75 € 

4 Κακάο 125 gr τεμ 30 30 2,125 € 63,75 € 

5 Χυμός ανάμικτος τεμ 200 200 1,500 € 300,00 € 

6 Καφές ελληνικός 500γρ τεμ 300 300 6,100 € 1.830,00 € 

7 Ντοματοχυμός  500gr τεμ 120 120 0,675 € 81,00 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

 ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.971,37 € 

     
ΦΠΑ 24% 473,13 € 

     
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.444,50 € 

ΟΜΑΔΑ 52 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΠ   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κιμάς  μόσχου σπάλα 

άνευ οστών νωπό 
κιλό 

166 
9,16 1.520,56€ 

      

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
1.520,56 € 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 197,67 € 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 1.718,23 € 

 

ΟΜΑΔΑ 53 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΠ   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-

2018) 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
ΤΙΜΗ  

ΜΕ  ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου σπάλα 

άνευ οστών νωπό 
κιλό 

135 
10,35 1.397,25 € 

2 Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 367 3,60 1.321,20€ 

3 Φιλέτο κοτόπουλο   κιλό 76 7,65 581,40€ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
2.920,22 € 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 379,62 € 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 3.299,85 € 

 

ΟΜΑΔΑ 54 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

1 Κιμάς μόσχου  σπάλα 

άνευ οστών νωπό 
κιλό 900 9,16 8.244,00€ 

                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  
8.244,00€ 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 1.071,72€ 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 9.315,72€ 

 

ΟΜΑΔΑ 55 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ  

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.2341/2-7-

2018 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ  

ΜΕ  ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Κρέας μόσχου άνευ 

οστών (σπάλα) νωπό 
κιλό 

900 
10,35 9.315,00€ 

2 Κοτόπουλο νωπό 

ολόκληρο 
κιλό 700 3,60 2.520,00€ 

3 Σπάλα χοιρινή  άνευ 

οστών νωπό 
κιλό 800 5,00 4.000,00€ 

4 Κατσίκι γάλακτος  κιλό 50 8,75 437,50€ 

 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
14.400,44 € 

                                                                                                    ΦΠΑ 13% 1.872,06€ 

                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 16.272,50€ 

 

ΟΜΑΔΑ56  ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ  

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτος ολικής αλέσεως 

φραντζόλα 500γρ. 

τεμ. 1.200 
0,79 948,00€ 

2 
Ψωμί τοστ ολικής 

αλέσεως  500γρ. 

τεμ. 500 
1,50 750,00€ 

3 Τσουρεκάκι 80γρ. τεμ. 2.000 0,70 1.400,00€ 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  3.098,00€ 

                                                         ΦΠΑ 13%  402,74€ 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  3.500,74 

 

  ΟΜΑΔΑ 57 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ  

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Άρτος λευκός φραντζόλα  

250γρ. 
τεμ. 60.000 0,53 31.800,00€  

                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  31.800,00 € 

                                                         ΦΠΑ 13%  4.134,00 € 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  35.934,00€ 
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ΟΜΑΔΑ 58 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΟΠ   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ  (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ:2341/2-07-2018) 

 

Μ/Μ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

ΤΙΜΗ 

ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγούρια  τεμ. 500 0,550 275,00€ 

2 
Αχλάδια  

 

κιλό 400 

 
1,725 690,00€ 

3 Άνηθος ματσάκι 50 0,370 18,50€ 

4 Καρότα  κιλό 120 1,645 197,40€ 

5 Καρπούζι  κιλό 80 0,475 38,00€ 

6 Κολοκύθια  κιλό 100 1,125 112,50€ 

7 Κρεμμύδια ξερά κιλό 140 0,745 104,30€ 

8 Λάχανο  άσπρο κιλό 100 0,850 85,00€ 

9 Λεμόνια   κιλό 90 2,450 220,50€ 

10 Μαϊντανός ματσάκι 60 0,370 22,20€ 

11 Μελιτζάνες κιλό 15 1,900 28,50€ 

12 Μήλα στάρκιν φρέσκα  κιλό 600 2,050 1.230,00€ 

13 Μπανάνες  κιλό 600 1,325 795,00€ 

14 Ντομάτες α’ ποιότητας  κιλό 650 1,325 861,25€ 

15 Πατάτες  κιλό 1000 0,845 845,00€ 

16 Πιπεριές ελληνικές  κιλό 20 1,700 34,00€ 

17 Πεπόνι  κιλό 80 0,845 67,60€ 

18 Ροδάκινα  κιλό 30 1,950 58,50€ 

19 Σέλινο  ματσάκι 60 0,370 22,20€ 

20 Σκόρδα  κιλό 15 5,250 78,75€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ                    5.118,76€ 

ΦΠΑ  13% 665,44€ 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   5.784,20€ 

 

ΟΜΑΔΑ 59 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μανταρίνια  κιλό 50 1,300 65,00€ 

2 Πορτοκάλια (μέρλιν)  κιλο 50 1,200 60,00€ 

                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  125,00 € 

                                                         ΦΠΑ 13%  16,25 € 

                                     ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%  141,25 € 

 

ΟΜΑΔΑ  60 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ  ΔΟΠ 2019 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ Δ.Ο.Π   

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ  
Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 
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(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ:2341/2-07-

2018 

 

1 Αγγούρια  τεμ. 1.000 0,550 550,00€ 

2 Άνηθος  ματσάκι 200 0,370 74,00€ 

3 Καρότα  κιλό 400 1,645 658,00€ 

4 Καρπούζι  κιλό 200 0,475 95,00€ 

5 Κολοκύθια  κιλό 800 1,125 900,00€ 

6 Κρεμμύδια ξερά κιλό 800 0,745 596,00€ 

7 Κρεμμυδάκια χλωρά   
   

ματσάκι 
600 0,370 222,00€ 

8 Λάχανο άσπρο κιλό 500 0,850 425,00€ 

9 Λάχανο κόκκινο  κιλό 200 0,945 189,00€ 

10 Λεμόνια   κιλό 100 2,450 245,00€ 

11 Μαϊντανός  ματσάκι 200 0,370 74,00€ 

12 Μαρούλια  τεμ. 1.000 0,625 625,00€ 

13 Μελιτζάνες κιλό 800 1,900 1.520,00€ 

14 Μήλα στάρκιν φρέσκα  κιλό 2.000 2,050 4.100,00€ 

15 Ντομάτες  Α΄ ποιότητας  κιλό 1.000 1,325 1.325,00€ 

16 Πατάτες  κιλό 1.200 0,845 1.014,00€ 

17 Πεπόνι  κιλό 200 0,845 169,00€ 

18 Πιπεριές Ελληνικές  κιλό 400 1,700 680,00€ 

19 Πράσα κιλό 600 2,200 1.320,00€ 

20 Σέλινο  ματσάκι 200 0,370 74,00€ 

21 Σκόρδα  κιλό 20 5,250 105,00€ 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ                   
13.238,94 €  

                                                                                           ΦΠΑ  13% 1.721,06 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%   14.960,00  € 

 
ΟΜΑΔΑ 61 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

 13% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι φαρίνα 500γρ. τεμ 100 0,90 € 90,00 € 

2 Αλεύρι ολικής αλέσεως 1 κιλ. κιλ. 10 1,88 € 18,80 € 

3 Αρακάς κατεψυγμένος συσκευασία  

1kg 

κιλό 50 1,90 € 95,00 € 

4 Αυγά  6αδα Τεμ. 1000 1,10 € 1.100,00 € 

5 Γαλοπούλα βραστή  κιλό  5 12,95 € 64,75 € 

6 Ζυμαρικά αστεράκι 500γρ τεμ 200 7,20 € 1.440,00 € 

7 Κριθαράκι  ψιλό  500γρ τεμ 200 0,95 € 190,00 € 

8 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ 200 0,95 € 190,00 € 

9 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό 500γρ. τεμ 500 0,95 € 475,00 € 

10 Μερέντα 10κιλ. τεμ 10 37,00 € 370,00 € 

11 Ρύζι καρολίνα 500γρ. τεμ. 130 1,55 € 201,50 € 

12 Ρύζι κίτρινο 500γρ τεμ. 380 1,55 € 589,00 € 

13 Σπανάκι κατεψυγμένο  συσκευασία 

1κιλ.  

κιλό 40 1,55 € 62,00€ 

14 Σιμιγδάλι χοντρό 500gr  τεμ. 100 0,90 € 90,00 € 

15 Τυρί  Edam  κιλο 24 6,45 € 154,80 € 

16 Τυρί Regato κιλό 100 6,50 € 650,00 € 

17 Τυρί φέτα πρόβειο 1κιλό κιλό 120 7,90 € 948,00€ 
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18 Φασολάκια στρογγυλά 

(κατεψυγμένα) συσκευασία 1kg 

κιλό 150 1,95 € 292,50€ 

19 Ψάρι (κοκκινόψαρο) κατεψυγμένο κιλό 100 7,80 780,00€ 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  7.801,35 € 

                                                                                                ΦΠΑ 13% 1.014,17 € 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 8.815,52 € 

 

ΟΜΑΔΑ 62 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

 13% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 
ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις  κιλ. 10 1,875 18,75 € 

2 Γάλα εβαπορέ  τεμ 900 0,925 832,50 € 

3 Τυρί κασέρι κιλό 100 12,195  1.219,50 € 

4 Φακές 500γρ. τεμ. 150 1,48 222,00 € 

5 Φασόλια μέτρια 500γρ. τεμ. 150 1,67 250,50 € 

6 Ψάρι πέρκα φιλέτο (κατ.) κιλό 30 10,195 305,85 € 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

2.521,33 € 

                                                                                                ΦΠΑ 13% 327,77 € 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 2.849,10 € 

 

ΟΜΑΔΑ 63 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

 24% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ/Μ  

ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλάτι μαγειρικό σακούλα 500γρ.  τεμ. 100 0,56 56,00 € 

2 Ζάχαρη άσπρη 1κιλ. κιλό 100 0,80  80,00 € 

3 Ξύδι 100% 400ml τεμ 100 0,725 72,50 € 

4 Κακάο 125γρ. Τεμ. 50 2,125 106,25€ 

5 Ντοματοχυμός 500γρ, τεμ. 300 0,675 202,50 € 

6 Χυμός ανάμεικτος 1λιτ. Τεμ. 400 1,50 600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 901,01 € 

                                                                                                ΦΠΑ 24% 216,24 € 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.117,25 € 

 
ΟΜΑΔΑ 64 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

 24% ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ 

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ  

Μ/

Μ 

ΠΟΣ

ΟΤΗ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αλουμινόχαρτο 100m*45cm. τεμ 24 8,90 € 213,60 € 

2 Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα) 50m τεμ. 24 5,50€ 132,00 € 

3 Βούτυρο 2kg τεμ. 150 6,50 € 975,00 € 

4 Βανίλια άρωμα σετ 5τεμ. πακ 50 0,50 € 25,00 € 

5 Γαρύφαλλο 100γρ. τεμ. 10 3,50 € 35,00 € 

6 Δυόσμος 500γρ. τεμ. 12 3,20 € 38,40 € 

7 Ζελεδάκια διάφορες γεύσεις  κιλ

ό 

10 

7,95 € 79,50 € 

8 Ζελέ  200γρ.διαφορ.γεύσεις τεμ. 200 1,65 € 330,00 € 

9 Κανέλα τριμμένη 500γρ τεμ 15 3,90 € 58,50 € 

10 Κρέμα άνθος αραβοσίτου βανίλια 43γρ. τεμ. 200 0,45€ 90,00 € 

11 Κύμινο 500γρ. τεμ 15 4,10 € 61,50 € 
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12 Κορν φλάουρ 200γρ τεμ. 24 0,90 € 21,60 € 

13 Μέλι ανθέων 900γρ. Τεμ

. 

48 

6,90 € 331,20 € 

14 Μαγιά μπύρας σκόνη φακ.8γρ.(συσκ.3τμχ) τεμ. 50 1,20 € 60,00 € 

15 Μαρμελάδα 450γρ. διάφορες γεύσεις  Τεμ

. 

150 

2,50 € 375,00€ 

16 Μεμβράνη 250m.*45cm τεμ 24 7,50 € 180,00 € 

17 Μοσχοκάρυδο 100γρ.(τεμ.) τεμ 15 5,50€ 82,50 € 

18 Μπαίικιν  πάουντερ 20γρ (συσκ.3τχ) τεμ 100 0,45 € 45,00 € 

19 Μπισκότα πτι-μπερ 250γρ. ολικής αλέσεως  τεμ 600 1,15 € 690,00 € 

20 Ξύδι 100% 5κιλ. Τεμ

. 

10 

4,90 € 49,00 € 

21 Ξύλα κανέλλας 100γρ. τεμ. 24 1,50 € 36,00 € 

22 Πιπέρι 500γρ. τεμ. 24 7,50 € 180,00 € 

23 Ρίγανη 500γρ. τεμ. 20 3,50 € 70,00 € 

24 

Σόδα 30γρ. 

Τεμ

. 50 0,40 € 20,00 € 

25 

Ταχίνι 500γρ. 

Τεμ

. 50 3,90 € 195,00 € 

26 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 3κιλ. τεμ. 120 3,50 € 420,00 € 

27 

Τοματοπολτός 800γρ. 

Τεμ

. 50 1,95 € 97,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  4.891,30 € 

ΦΠΑ 24%  1.173,91 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  6.065,21 € 

 
ΟΜΑΔΑ 65 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 

 13% ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.:2341/2-07-2018) 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανάμεικτα λαχανικά κατ.kg κιλ. 300 1,545 463,50 € 

2 Αρακάς κατεψυγμένος kg κιλ.  500 1,76 880,00 € 

3 Κριθαράκι μέτριο 500γρ. τεμ 800 0,84 672,00 € 

4 Μακαρόνια Νο 6 500γρ. Τεμ. 800 0,655 524,00 € 

5 Πουρές 500γρ. τεμ. 400 4,03 € 1.612,00 € 

6 Ρύζι καρολίνα kg. κιλό 600 2,54 € 1.524,00 € 

7 Ρύζι κίτρινο kgr κιλό 600 2,83 € 1.698,00 € 

8 Φασολάκια στρογγυλά κατ. Kg κιλό  500  1,72 860,00 € 

9 Φέτα εγχώρια kg Κιλό 400 7,66 3.064,00 € 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 

9.997,79 € 

                                                                                                ΦΠΑ 13% 1.299,71 € 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 11.297,50 € 

 

                            ΟΜΑΔΑ 66 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 

 13% ΣΥΣΣΙΤΙΟ    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΛΩΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ  

 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αυγά  καρτέλα 30τεμ. καρτ. 130 6,00 € 780,00€ 

2 Μακαρόνια παστίτσιου 500γρ τεμ 800 0,95 € 760,00 € 

3 Μακαρονάκι κοφτό ψιλό  500γρ. τεμ 800 0,95 € 760,00 € 

4 Μακαρόνια πέννες 500γρ. τεμ. 800 0,95€ 760,00 € 

5 Ρεβίθια χύμα  κιλό 400 3,35€ 1.340,00€ 

6 Σπανάκι κατεψυγμένο 1κιλ.  κιλό 480 2,35€ 1.128,00€ 

7 Τυρί Regato κιλό 120 6,50 € 780,00 € 
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8 Φακές ψιλές χύμα  κιλό 600 1,95 1.170,00€ 

9 Φασόλια ψιλά χύμα  κιλό 500 2,65 1.325,00€ 

10 Φασόλια μαυρομίτικα χύμα  κιλό 300 2,95 885,00 

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  9.688,00 € 

                                                                                                ΦΠΑ 13% 1.259,44 € 

                                                                      ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 13% 10.947,44 € 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 67 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΟΠ 2019 

24%   ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΙΜΗ  

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ  

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΕΣ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Αγγουράκι τουρσί τεμ. 60 5,40 € 324,00€ 

2 Αλάτι 12,50ΚΙΛ τεμ. 80 10,50 840,00€ 

3 Αλουμινόχαρτο  100m.*45 cm τεμ 24 8,90 € 213,60 € 

4 Αντικολλητικό χαρτί (λαδόκολλα) 

50m τεμ. 30 5,50 € 165,00€ 

5 Γαρύφαλλο 100γρ. τεμ. 15 3,50 € 52,50€ 

6 Δάφνη 250γρ. τεμ. 15 2,40€ 36,00€ 

7 Δυόσμος 500γρ. τεμ. 12 3,20 € 38,40€ 

8 Ζωμός κότας 4κιλ. τεμ. 15 32,00 480,00€ 

9 Κανέλα τριμμένη 500γρ τεμ 20 3,90 € 78,00€ 

10 Κύμινο 500γρ. τεμ 20 4,10 € 82,00€ 

11 Κορν φλάουρ  1κιλ (χύμα)  κιλό 60 1,20 € 72,00 € 

12 Μαγειρικό λίπος (φυτίνη)16κιλ. τεμ. 15 46,80€ 702,00€ 

13 Μανιτάρια τεμαχισμένα συσκ.3κιλ τεμ. 100 4,20 € 420,00€ 

14 Μεμβράνη 250m *45cm τεμ 30 7,50 € 225,00€ 

15 Ξύδι 100% 5kg τεμ. 20 4,90 € 98,00 € 

16 Ξύλα κανέλλας 500γρ. τεμ. 30 1,50 € 45,00 € 

17 Παντζάρια  συσκ.5κιλ. τεμ. 150 5,40 810,00 € 

18 Πιπέρι 500γρ. τεμ. 60 7,50 € 450,00€ 

19 Ρίγανη 500γρ. τεμ. 50 3,50 € 175,00 € 

20 Τοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) 

3κιλ. τεμ. 500 3,50 € 1,750,00 € 

21 Τοματοπολτός (πελτές)5κιλ τεμ. 200 7,40 € 1.480,00€ 

22 Φρυγανιά τρίμμα 400γρ.  τεμ 100 1,15 115,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  8.651,50 € 

ΦΠΑ 24%  2.076,36 € 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%  10.727,86 € 

 

ΟΜΑΔΑ 68 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.: 

2341/2-07-2018) 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ  ΦΠΑ  

1 
Εξευγενισμένα Έλαια 

(κλασικό) 4 λίτρων 

τεμ. 80 
25,18 2.014,40 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ  

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1.782,65 € 

  ΦΠΑ 13% 231,75 € 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
2.014,40 € 
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ΟΜΑΔΑ 69 ΕΙΔΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ   

ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ  

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ  

1 Αραβοσιτέλαιο 5 λίτρων  τεμ. 29 10,00 290,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 290,00 € 

ΦΠΑ 24% 69,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%   359,60 € 

ΟΜΑΔΑ 70 ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 2019 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ.: 

2341 /2-07-2018) 

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 
Εξευγενισμένα Έλαια 

(κλασικό) 4 λίτρων 

τεμ. 70 
25,18 1.762,60€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.559,82€ 

  ΦΠΑ 13% 202,78€ 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1.762,60 € 

  

          ΟΜΑΔΑ 71 ΕΙΔΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟ  ΔΟΠ 2019  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ  

 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ  

1 Σογιέλαιο 5 λίτρων τεμ. 100 8,00 800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  800,00 € 

ΦΠΑ 24% 192,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  992,00 € 

 

            ΟΜΑΔΑ 72 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΔΟΠ 

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  

ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΙΜΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙ.:2341/2-

07-18) 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΜΕ ΦΠΑ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ  ΦΠΑ  

1 
Γάλα φρέσκο πλήρες ή 

αποβουτυρωμένο 1λιτ. 

Λιτρο 4.000  
1,175 4.700,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 4.159,29  € 

  ΦΠΑ 13% 540,71  € 

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 13% 
4.700,00 € 

  

  

ΟΜΑΔΑ 73 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΠ 2019  

Α/Α 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΕΙΔΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ 

Μ/Μ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕ

Σ 

ΤΙΜΗ  

ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ  

1 
Γιαούρτι στραγγιστό 1 

κιλ.  

Κιλό  380 
2,80 € 1.064,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  1.064,00€ 

ΦΠΑ 13% 138,32 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%   1.202,32 € 

 

 

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 η  προμήθεια 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών (είδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη 

αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικα είδη) του Δήμου Ρόδου 

2018-2019 .  

 Προμήθεια τροφίμων ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και Ξενώνα κακοποιημένων (είδη παντοπωλείου , είδη 

κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη) 

2018-2019 

 Προμήθεια Τροφίμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ (είδη 

παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, είδη οπωροπωλείου, 

γαλακτοκομικά είδη) του Δήμου Ρόδου 2018-2019.  

 Προμήθεια Τροφίμων για τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίου του Δημοτικού Οργανισμού 

Πρόνοιας ΔΟΠ (είδη παντοπωλείου , είδη κρεοπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη ελαιολάδου, 

είδη οπωροπωλείου, γαλακτοκομικά είδη) του Δήμου Ρόδου 2018-2019 

Άρθρο 2ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή   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 καλής εκτελέσεως  

  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 30/06/2020. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή. 

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. 
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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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

                                   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ρόδος, …../……./2018 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                                           Αριθμ. Πρωτ: ……………….. 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                

ΤΗΛ:22410-35445 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

για την  προμήθεια ειδών ………… για τις ανάγκες των……………….. του Δήμου Ρόδου, , για 

ενδεικτικό ποσό ………….. ευρώ με ΦΠΑ 13% ή 24% 

 
 

Στη Ρόδο, την ……./……./……….. οι υπογεγραμμένοι: 

 

1. Ο ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου (και με την απόφαση 4476/2018 περί 

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ), 

ενεργών στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου με έδρα Πλατεία 

Ελευθερίας Ρόδος 85100 και ΑΦΜ 997561152, που θα αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ και 

 

2. Ο …………… νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………  με έδρα την ………………, , τκ 

………., με τηλέφωνο  …………, φαξ ………. και ΑΦΜ: ……….., της ΔΟΥ Ρόδου, που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ’, συμφωνούμε τα παρακάτω: 

 

Προκειμένου ο Δήμος  να προμηθευτεί «Τρόφιμα » το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου 

διεξήγαγε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό  δημόσιο  διαγωνισμό,  στις …../……./……. , αφού δόθηκε για 

δημοσίευση στην ευρωπαϊκή ένωση στις ……../……./…….. και ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ και στις 

ελληνικές εφημερίδες  στις ………/……../……… με την περίληψη. Είχε προηγηθεί η απόφαση 

………./2018 της Οικονομικής  Επιτροπής με την οποία κατάρτιζε του όρους του διαγωνισμού, 

ενέκρινε τη μελέτη . Η επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε στην Οικονομική  Επιτροπή με τα από 

…../…./….., …../…../…..  πρακτικά της τη κατακύρωση των τροφίμων  για το Δήμο Ρόδου και το 

ΔΟΠ  , πρόταση που εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμόν ……./………,  και ………/………. αποφάσεις  της 

Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα. 

 

Η εταιρεία …………….  σύμφωνα με τα προηγούμενα, αναδείχθηκε μειοδότης ως κάτωθι: 
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΟΜΑΔΑ ……….. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ\Μ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 

      

      

      

 

ΣΥΝΟΛΟ 

    

 

Φ.Π.Α.13% ή 24% 

    

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

     

Ποσοστό έκπτωσης ………… στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου 

είδους, την ημέρα παράδοσης τους, του Παρατηρητηρίου Τιμών του τμήματος Εμπορίου για το 

νομό Δωδεκανήσου. 

Οι όροι της σύμβασης είναι ως κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ως συνολική αξία συμφωνείται το ποσό των ……………  ευρώ   με το ΦΠΑ.. Η σύμβαση θα έχει 

διάρκεια ένα (1) χρόνο μετά την υπογραφή της   αλλά μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο 

συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και μέχρι τότε η συμβατική 

αξία και ποσότητα και οι παραπάνω  τιμές θα παραμείνουν σταθερές.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο διάστημα των τριών (03) ημερολογιακών ημερών από την 

εκάστοτε παραγγελία των ειδών  από το τμήμα προμηθειών ή  Υπηρεσία του Δήμου  με έγγραφη 

παραγγελία(διατακτική) στους παρακάτω χώρους: 

Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών και η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά , 

περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από την Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και ανάλογα με τις ανάγκες των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών. 

Η μεταφορά και παράδοση των τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή 

μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων 

Τα προϊόντα θα παραγγέλνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο 

προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, 

επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξευρέσεως στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και 

γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει 

πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Η παράδοση 

των εμπορευμάτων θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου από και με έξοδα του προμηθευτή. 

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 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται 

οι καταρχήν ‘ιδιότητες’ και οι τυχόν φθορές, ζημιές, κτλ εξ αιτίας ελαττωματικής κατασκευής ή 

κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά την 

μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου. Γι’ αυτό, αν ο προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε δέκα 



76  

πέντε(15) ημερολογιακές ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την  αντικατάσταση των ειδών 

που παρουσιάζουν οποιαδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται, κατά απόλυτη κρίση του, 

να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής ή του ποσοστού 

έκπτωσης  μέχρι της 31/12/2019. Το Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής  παράδοσης, μετά την οριστική 

παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική 

Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε 

βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017. Η πληρωμή θα γίνεται από την 

ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Αν ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο, έστω και ενός υλικού  

πέρα από το συμφωνούμενο από το άρθρο 2 χρόνο, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, εξ αιτίας 

της καθυστέρησης αυτής και μόνο, να καταβάλλει στο Δήμο σαν ποινική ρήτρα 2 τοις χιλίοις για κάθε 

ημέρα καθυστέρησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική 

ή μερική παράδοση, με την έννοια που σημειώνεται στον όρο από το παρόν άρθρο, περισσότερο από 

τριάντα(30) ημέρες, τότε ο προμηθευτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγυήσεως θα καταπέσει υπέρ του Δήμου σαν ποινική 

ρήτρα. 

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της εκπτώσεως του προμηθευτή ή αυτός κηρυχθεί 

έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική 

ρήτρα (2 τοις χιλίοις επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης 

παραδόσεως. Σε περίπτωση καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 

ανωτέρα βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο 

προμηθευτής για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το 

ΔΟΠ, άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει τους κάτωθι  Κ.Α. : 15-6481.0001, ,60-7341.0008 και 60-

7341.0011 όπου υπάρχει σχετική πίστωση ποσών 505,68 € , 64,76 €, 72,10 € αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου  έτους 2018 και 541.027,44€, 16.738,97€, 4.487,73€ για το 2019  

και έχουν γίνει οι σχετικές πολυετείς αναλήψεις υποχρέωσης  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Ο προμηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις ( φόρος εισοδήματος 4% και υπέρ 

ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων  0,06 %, 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 

της ΑΕΠΠ 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.) 

  Ο Δήμος  αναλαμβάνει την υποχρέωση για έκδοση και παράδοση στην εταιρεία ………………..   

της σχετικής βεβαίωσης παρακράτησης φόρου εισοδήματος 4%. 

Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν το προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και του προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 
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Για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως ο προμηθευτής παρέδωσε σήμερα στο Δήμο εγγυητική 

επιστολή για …….. ευρώ με λήξη 30/06/2020 της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………..   με αριθμό …………… 
που θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως για το σύνολο ή μέρος του 

ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν να 

καταπέσουν σε βάρος ποινικές ρήτρες.  

ΑΡΘΡΟ 11 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα 

εδρεύοντα στο Νομό Δωδεκανήσου  αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 

προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 

διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε 

όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. Το κείμενο 

της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που 

υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Σημείωση θα υπογραφούν ξεχωριστές συμβάσεις για το Δήμο Ρόδου και για τα νομικά πρόσωπα του 

Δήμου και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές  

 

ΘΕΜΑ 4ο                                                                Aπόφ. Αρ.  576/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΧΓΜΩ1Ρ-ΡΛ7  ) 

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης της 

«Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του Δήμου Ρόδου»  

προϋπολογισμού 66.831,04 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 

2/62521/16-10-2018) 
Ο ίδιος Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ.πρωτ. 2/62521/16-10-2018 η οποία έχει ως εξής  

«Θέμα : Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του Δήμου Ρόδου. 

 

Παρακαλώ, όπως σύμφωνα: 

1. με το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού 

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

εφαρμοζόμενου». 

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

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

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

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη 

προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66. 

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

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

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

20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: 
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«Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, 

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

προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη 

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

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

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

κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων 

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

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

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

7. Την ανάγκη του Δήμου για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας».  

8. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 10-6635.0001.0001 του 

προϋπολογισμού του 2018. 

Κατόπιν τούτου αιτούμαστε η Οικονομική Επιτροπή: 

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

τους όρους διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (συνοπτικού). 

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Αντιδημάρχου Οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα και 

της Δ/ντριας Οικονομικών κας Καλογήρου Παρασκευής) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών με αριθμ.πρωτ. 

2/62521/16-10-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  τις τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζει του όρους της διακήρυξης για την  « 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του Δήμου Ρόδου» ως κάτωθι:  

 
 

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

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

υγιεινής και υλικών καθαριότητας του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 66.831,04€ (εξήντα 

έξι χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα ενός ευρώ και τεσσάρων σεντς) ενδεικτικά, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»  

 

 

H Οικονομική Επιτροπή 

                                                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ισχύει.  

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

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

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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

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

ειδικότερα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

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

επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

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

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

16. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18REQ003688164. 

17.  Το με αριθμό πρωτ. 2/56340 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας εκτέλεσης 

της δαπάνης. 

18.   Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 10-

6635.0001.0001 και καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1408  αντίστοιχα. 

19. Τη με αριθμό ……/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν α) οι 

τεχνικές προδιαγραφές, β) καταρτίσθηκαν  οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο 

«προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 20. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  

18REQ003829884. 

21. Τις ανάγκες του Δήμου για την προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του ΔHΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ.                                                   

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
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 Για την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας του 

ΔHΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, προϋπολογισμού 66.831,04€ (εξήντα έξι χιλιάδων οκτακόσιων τριάντα ενός ευρώ 

και τεσσάρων σεντς) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 

(Κ.Α.Ε.) 10/6635.0001.0001 «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας» του 

Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για όλες μαζί τις ομάδες των προϊόντων ή και για κάθε μία ομάδα 

χωριστά με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Β΄. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα 

υλικά που ζητούνται μιας ομάδας δεν θα γίνει αποδεκτή. 

 

ΟΜΑΔΑ Α’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

39224300-1 ΟΜΑΔΑ 1 : 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

10/6635.0001.0001 

9.463,00 

 

2.271,12 

ΟΜΑΔΑ Β’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

39224300-1 ΟΜΑΔΑ 2 :  

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

 

10/6635.0001.0001 

26.600,00 

 

6.384,00 

ΟΜΑΔΑ Γ’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

39224300-1 ΟΜΑΔΑ 3 :  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

10/6635.0001.0001 

5.625,00 

 

1.350,00 

ΟΜΑΔΑ Δ’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

39224300-1 ΟΜΑΔΑ 4 :  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 

κ.λ.π. 

 

10/6635.0001.0001 

4.108,00 

 

985,92 

ΟΜΑΔΑ Ε’    

CPV Περιγραφή Κ.Α 

 

ΠΟΣΟΝ Φ.Π.Α   

39224300-1 ΟΜΑΔΑ5:  

ΧΑΡΤΙΚΑ 

10/6635.0001.0001 
8.100,00 

 

1.944,00 
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Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

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

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

Καποδιστρίου 3-5, Τ.Κ.  85100. 

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

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

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

ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την ……………………………………. 2018 και ώρα 

….. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  

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

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

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

και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α’» 

2 ΕΙΔΙΚΟΙ   ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β’» 

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ’» 

4 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» 

6. ΕΝΤΥΠΟ  ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ’» 

 

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

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

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων και πρόσθετων πληροφοριών 

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

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

καταληκτική ημερομηνία  που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

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

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

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

καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

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

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

Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

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

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

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ) 

4. σε τοπική εφημερίδα  

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

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

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

http://www.diavgeia.gov.gr/
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Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας 

του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

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

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

nafantenos@gmail.com 

Συνοπτικά Στοιχεία 

  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

………/………./……… 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Καποδιστρίου 3-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

66.831,04€ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06%
5
 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

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

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

Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

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

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20%) 

 

 

 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος 

φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής 

αξίας. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
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ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΛΟΓΟΙ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ10Ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

ΑΡΘΡΟ11Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ12Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ13Ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ14Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

ΑΡΘΡΟ15Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  

ΑΡΘΡΟ17Ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 18Ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 19:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 2Ο :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ . 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» 

                                     ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                          

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

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

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

έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή 

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

παρούσης.  

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

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

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

παρούσης  

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

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

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

την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

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

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

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

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

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

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

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

επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

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

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

στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.  

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

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

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

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

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

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

επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

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

Σε περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

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

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

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

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

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

προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
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χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 

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

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Το δικαίωμα πρόσβασης στα 

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

1 του Π.Δ. 28/2015.  

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

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

της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση
6
. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

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

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
7
 (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
8
,  και η 

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

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

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

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

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

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

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

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

 

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

οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:      

                           

                                                 
6 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

7παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

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

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης. 

 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης                                      προθεσμίας 

υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

                                        

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο 

οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά 

συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

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

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

παραρτήματος (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
   : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:  

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

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

αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

το ν. 2803/2000 (Α' 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

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

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

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

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

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

οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
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του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

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

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

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

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους 

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

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

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

3. Επίσης αποκλείονται: 

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

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

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

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

Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνάψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 
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 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

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

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

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

αμφιβόλω την ακεραιότητα τους.  

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  :ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

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

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

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

μορφή υπεργολαβίας 

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

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)
9 10

 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 

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

συμπληρώνεται   (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β, και Δ
11

 ) ,ΜΕΡΟΥΣ 

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

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

ανωτέρω Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης  Δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ)υπογράφεται  
12

 και  υποβάλλεται 

13
από τους  υποψήφιους  αφού συμπληρωθεί        

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

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

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

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του 
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι 

αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του 
άρθρου 235 

11 Πληροφορίες σχετικές με υπεργολάβους  

12(Συχνές  Ερωτήσεις – Απαντήσεις  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ( αριθμ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν υποχρέωση υπογραφής 
του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ. 

13Κατευθυντήρια Οδηγία 15 /2016 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ  (ΑΔΑ: ΩΧΟΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς  

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, 
πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.  

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

οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά 

ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 
ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και 

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

καθένα από αυτούς.  
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Σημείωση (1):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ  

Κατά την υποβολή του  Τ.Ε.Υ.Δ είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

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

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

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν και ότι ο οικονομικός φορέας  δεν βρίσκεται στις καταστάσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης  

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

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

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

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
14

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

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

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

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

φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  

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

εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

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

επισυνάπτονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’          

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

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

5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) 
οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 

υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του 

ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες 

στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα 

ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύμβασης 

εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες 

των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας. 

  

 

14 Άρθρο 79Α όπως προστέθηκε στον Ν.4412/16 με την παρ 13 του άρθρου 107 Ν.4497/17    
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Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα. 

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

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

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

στοιχεία της προσφοράς. 

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

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

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

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

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

αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

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

ημερομηνία υποβολής της στο παρόντα διαγωνισμό. 

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

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

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

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

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

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

αρ.88 του ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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

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

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

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

από αυτούς .  

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

ημερoμηvία και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

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

"Οικονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά 

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

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

δεν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

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

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

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

από τα prospectus).  

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

προβλέπονται στη διακήρυξη.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

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

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

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

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

παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

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

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

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

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

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

προσφορών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

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

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

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

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

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

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

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

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

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

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

φορέα. 

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

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

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

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 
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Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο
  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

(Οικονομική Επιτροπή)
15

  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, 

δέκα(10) ημερών
16

, σε σφραγισμένο φάκελο , τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά
17

 όπως αυτά 

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

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

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

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

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

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :  

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

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

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

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 

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

αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

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

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

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

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

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

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

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

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

                                                 
15 Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

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

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

17 Πρωτότυπα η αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/14 
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου  

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

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

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

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

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

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

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

ειδοποίησης. 

 (5)  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  ως ακολούθως : 

α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις 

μεταβολές του. 

(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης  

      α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

β. ΓΙΑ  ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες 

Νομιμοποιητικά έγγραφα  νομικών προσώπων ως ακολούθως : 

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

Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

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

καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας,  

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

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

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

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

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

τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας. 

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

Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων  ως ακολούθως : 

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

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

προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, 
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για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο 

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

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

 Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της 

κοινοπραξίας.  

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

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

γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

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

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

ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

 

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

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

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

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

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελματικής ικανότητας 

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

προσκόμιση των κάτωθι :  

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

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

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

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

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

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

προσφέροντα  διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υλοποίησης του 

Έργου.  

Σε περίπτωση επίκλησης δάνειας οικονομικής επάρκειας 

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

προσκόμιση των κάτωθι:  

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

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

υποχρέωση παροχής των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης  

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

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

υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονομική επάρκεια 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

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

του υπεργολάβους (υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τους 

υπεργολάβους). 

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

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

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

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

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

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

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

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

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 

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

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

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

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

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

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 

ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 
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του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

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

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

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

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

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

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

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

ματαιώνεται. 

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

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

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

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

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

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

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

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

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

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

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

106 του Ν.4412/16. 

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

συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

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

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

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

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

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

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

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

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

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

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

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

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

τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 

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

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

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

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

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και μέχρι ένα έτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

παρούσας σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 

202 του Ν.4412/16: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που 

παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 

όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 14
ο
  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει, μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την 

προμήθεια. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

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
18

 

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης.
19

.Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου 

Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος . 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή  και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

                                                 
18 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 
εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

19 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο
20

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

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

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

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

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

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

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

 

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
20 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π 
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υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 

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

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

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του 

Ν.4412/16), και θα ισχύει για έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης 

εκτός Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της 

υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

Υπόδειγμα εγγύησης υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄. 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.» 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή 

αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

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

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής)
21

 η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 

ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

                                                 
21 Η του Διοικητικού Συμβουλίου στη περίπτωση του Νομικού Προσώπου 
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προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

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

προσφυγή. 

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

αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

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

προηγείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

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

κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει 

μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά 

τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 

μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

ΑΡΘΡΟ 2ο
ο
  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 

δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  
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3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  

4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή 

διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή 

κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγματος 

(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, 

με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του 

τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως 

καλύτερη τεχνική προσφορά. 

Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 

4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

                                                

                                                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                     

                                                                          ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

                                   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, που 

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 

χρόνο που αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση 

αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 

του άρθρου 72 του Ν.4412/16, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη 

λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς, ήτοι 120 μέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 

επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.97 του Ν.4412/16 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ  

Τεχνική έκθεση 

Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας «ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. 

Ρόδου, έτους 2018 (κωδ. 10/6635.0001.0001)». 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 66.831,04 ευρώ με ΦΠΑ και θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού έτους 2018 στον κωδικό 

10/6635.0001.0001.  

 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές προδιαγραφές 

 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 
τεμ 600 1,30 780,00 

2 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ 50 3,90 195,00 

3 Καλαθάκι απορριμμάτων 

πλαστικό 35χ30cm 
τεμ 100 2,10 210,00 

4 Κρεμοσάπουνο χεριών 

αρωματικό με βαλβίδα, 300 ml 
τεμ 

600 

 
1,40 840,00 

5 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη 12 λίτρων 
τεμ 100 2,14 214,00 

6 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 
τεμ 1000 0,70 700,00 

7 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο 

κοντάρι 
τεμ 400 3,80 1.520,00 

8 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 
τεμ 400 1,50 600,00 

9 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τεμ 2000 0,18 360,00 

10 Σφουγγαρίστρα γίγας 

επαγγελματική με κορδόνι 40 cm 

μήκος 

τεμ 50 4,00 200,00 

11 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή 

κρόσι-πετσετάκι 23cm 

τουλάχιστον  

τεμ 500 1,30 650,00 

12 Φαράσια πλαστικά τεμ 100 0,70 70,00 

13 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο 

χεριών 4 lt 
τεμ 200 3,60 720,00 

14 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε 

κουτάκι 

τεμ 300 0,49 147,00 

15 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τεμ 100 3,80 380,00 

16 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ 400 3,90 1.560,00 

17 Φαράσι με κοντάρι τεμ 100 2,18 218,00 
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18 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 
τεμ 20 4,95 99,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 9.463,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 :  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 10.000 1,90 19.000,00 

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 
κιλό 2000 1,90 3.800,00 

3 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 

11 σακούλες/κιλό 

κιλό 2000 1,90 3.800,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%    26.600,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 :  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 200 

 

2,90 580,00 

2 Υγρό γενικού καθαρισμού 

πατώματος, 4 λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

600 3,20  1.920,00 

3 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τεμ 500 0,40 200,00 

4 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 

λίτρ. 

800 2,20  1.760,00 

5 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lt 

τεμ 30     17,50 525,00 

6 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 200 3,20 640,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

5.625,00 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 :  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, κ.λ.π. 
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α/α περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Eνδεικτική 

ποσότητα 

Eνδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για 

πλύσιμο στο χέρι συσκ. 450 

γραμμ 

τεμ 200 1,30 260,00 

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων 

και σκευών (λάντζας) 500 ml 
τεμ 800 1,20 960,00 

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου 

πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 70 6,80 476,00 

4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου 

ρούχων σε σκόνη 15 κιλών 
τεμ 10 16,00 160,00 

5 Μαλακτικό πλυντηρίου 

ρούχων υγρό 4 λίτρων 
τεμ 60 3,20 192,00 

6 Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων 
τεμ 200 4,90 980,00 

7 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 
τεμ 6000 0,18 1.080,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

4.108,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 :  ΧΑΡΤΙΚΑ 

 

α/α περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Eνδεικτική 

ποσότητα 

Eνδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Χαρτί υγείας, δίφυλλο, γκοφρέ 

ή λείο, με βάρος 110 γρ και 

μήκος 30 μέτρων, 100% 

χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.000 0,30 4.500,00 

2 Χαρτί κουζίνας ρολό, 

απορροφητικό, λευκό 500 

γραμμ. 45 μέτρα μήκος, 100% 

χαρτομάζας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 0,85 1.700,00 

3 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 

λευκές, διπλές, 28Χ28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΦΥΛΛΟ) 
200.000 0,0035     700,00 

4 Χειροπετσέτα ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ 

25 εκατοστά μήκος  
ΦΥΛΛΟ 500.000 0,0024 1.200,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

 

8.100,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 53.896,00 

ΦΠΑ 24% 12.935,04 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 66.831,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 Ο Δήμος θα δεχθεί προσφορά για όλες μαζί τις ομάδες των προιόντων ή και για κάθε μία ομάδα 

χωριστά. Προσφορά όμως που δεν περιλαμβάνει όλα τα υλικά που ζητούνται μιας ομάδας δεν θα γίνει 

αποδεκτή. 

 Επιπλέον, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραγγείλει σε δόσεις ή και εξολοκλήρου την 

προυπολογισθείσα ποσότητα κάθε δημοπρατούμενου είδους, ανάλογα με τις ανάγκες του, χωρίς επιπλέον 

οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να παραγγείλει τουλάχιστον το 50% των υλικών της 

μελέτης, όρος που θα ισχύσει και για τα συμβατικά προϊόντα. 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το μειοδότη θα έχει ισχύ για ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία 

υπογραφής της. 

 Οι τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.  

 Τα υλικά θα παραδίδονται με αποκλειστικά έξοδα του προμηθευτή σε σημεία που θα υποδειχθούν από το 

Δήμο. 

 Σαν χρόνος παράδοσης ορίζονται οι πέντε(5) ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του Τμήματος 

Προμηθειών. 

 Οι προσφορές θα έχουν ισχύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

             

 

                                                     

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» 

 

                   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

                     (Ανήκει στη διακήρυξη ………./201..) 

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………… 

Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. ………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) …………………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

ΟΜΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ 

ΔΗΜΟ ……………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
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β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας 

)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης του Δήμου Ρόδου. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και 1 έτος από την υπογραφή της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

 

                                                                 (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

 

 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» 

                                                   ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Ανήκει στη διακήρυξη ……/201..) 

Δημόσια Σύμβαση Προμήθειας και εγκατάστασης παρκόμετρων για την επέκταση του εξοπλισμού 

του υφιστάμενου συστήματος αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης, 

το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στον Δήμο Ρόδου. 

Στο Δημαρχιακό μέγαρο σήμερα ....................., ήμερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα, 

αφενός ο  Δήμος Ρόδου,  ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Ρόδο με Α.Φ.Μ. 997561152 και 

Δ.Ο.Υ. Ρόδου, και εκπροσωπείται νόμιμα 

1. ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ, Δήμαρχος Ρόδου νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου  που θα 

αποκαλείται παρακάτω ‘ΔΗΜΟΣ’ (ή ο Αντιδήμαρχος ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ με 

την απόφαση 157/2018 του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων) και αφετέρου  

2. ο/η κ. ........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... με την 

επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που εδρεύει στην 

(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... 

& Δ.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. .......................... 

(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», 

σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από .............. Πρακτικό του Δ.Σ. 

(εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . κατακυρώθηκε στον 

ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού, για την προμήθεια …………………………………………. (Διακήρυξη ………), και 

στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς ………………... 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 

σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους ορούς: 

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

ΤΙΜΗ 

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών 

καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

(συμπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου): 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

α/α Περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 
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1 Υγρό καθαρισμού τζαμιών με 

ψεκαστήρα, 500 ml 
τεμ 600   

2 Κατσαριδοκτόνο σπρέι 300 ml τεμ 50   

3 Καλαθάκι απορριμμάτων 

πλαστικό 35χ30cm 
τεμ 100   

4 Κρεμοσάπουνο χεριών 

αρωματικό με βαλβίδα, 300 ml 
τεμ 

600 

 
  

5 Κουβάς σφουγγαρίσματος με 

στίφτη 12 λίτρων 
τεμ 100   

6 Πετσετάκι απορροφητικό γενικής 

χρήσης 30χ30 
τεμ 1000   

7 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο 

κοντάρι 
τεμ 400   

8 Σκούπα πλαστική με κοντάρι 

μεταλλικό ή ξύλινο 
τεμ 400   

9 Σφουγγαράκια κουζίνας διπλής 

επιφάνειας(απορροφητική και 

σκληρή) 

τεμ 2000   

10 Σφουγγαρίστρα γίγας 

επαγγελματική με κορδόνι 40 cm 

μήκος 

τεμ 50   

11 Σφουγγαρίστρα απλή, 

απορροφητική, με κορδόνι ή 

κρόσι-πετσετάκι 23cm 

τουλάχιστον  

τεμ 500   

12 Φαράσια πλαστικά τεμ 100   

13 Ανταλλακτικό κρεμοσάπουνο 

χεριών 4 lt 
τεμ 200   

14 Συρματάκια κουζίνας σε φωλιά 

ανοξείδωτα, ‘τύπου nana’ σε 

κουτάκι 

τεμ 300   

15 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  

4 λίτρων 

 

τεμ 100   

16 Υγρό καθαρισμού πιάτων και 

σκευών 4 λίτρων 

 

τεμ 400   

17 Φαράσι με κοντάρι 

 
τεμ 100   

18 Κατσαριδοκτόνο άοσμο mec 

 
τεμ 20   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 :  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

 

α/α Περιγραφή  Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

ενδεικτική 

τιμή 

Ενδεικτική 

Αξία 
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(άνευ ΦΠΑ) (άνευ ΦΠΑ) 

1 Σακούλες απορριμμάτων 

ενισχυμένες γίγας, 80χ110cm,  

τουλάχιστον 9 σακούλες/κιλό 

κιλό 10.000   

2 Σακούλες απορριμμάτων για 

καλαθάκια 45χ45cm 
κιλό 2000   

3 Σακούλες απορριμμάτων, λεπτές 

αντοχής, έγχρωμες ή μαύρες(όχι 

άσπρες), 80χ110cm, τουλάχιστον 

11 σακούλες/κιλό 

κιλό 2000   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%     

 

 

ΟΜΑΔΑ 3 :  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

 

α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Αποσμίνη υγρό συσκ. 425 ml τεμ 200 

 

  

2 Υγρό γενικού καθαρισμού 

πατώματος, 4 λίτρων 

Τεμ  

4 λίτρ 

600   

3 Υδροχλωρικό οξύ (άκουα φόρτε) 

υγρής μορφής, 500 ml 

τεμ 500   

4 Χλωρίνη 4 λίτρων Τεμ 4 

λίτρ. 

800   

5 Υγρό καθαρισμού-απολύμανσης 

κάδων 10 lt 

τεμ 30   

6 Χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων τεμ 200   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 :  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, κ.λ.π. 

 

α/α περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Eνδεικτική 

ποσότητα 

Eνδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απορρυπαντικό σκόνη για 

πλύσιμο στο χέρι συσκ. 450 

γραμμ 

τεμ 200   

2 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων 

και σκευών (λάντζας) 500 ml 
τεμ 800   

3 Στεγνωτικό πλυντηρίου 

πιάτων  

5 λίτρων 

τεμ 70   

4 Απορρυπαντικό πλυντηρίου τεμ 10   
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ρούχων σε σκόνη 15 κιλών 

5 Μαλακτικό πλυντηρίου 

ρούχων υγρό 4 λίτρων 
τεμ 60   

6 Υγρό απορρυπαντικό 

πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων 
τεμ 200   

7 Ταμπλέτες απορρυπαντικού 

πλυντηρίου πιάτων 
τεμ 6000   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 :  ΧΑΡΤΙΚΑ 

 

α/α περιγραφή 
Μον. 

μέτρησης 

Eνδεικτική 

ποσότητα 

Eνδεικτική 

τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 

Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Χαρτί υγείας, δίφυλλο, γκοφρέ 

ή λείο, με βάρος 110 γρ και 

μήκος 30 μέτρων, 100% 

χαρτομάζας 

ΤΕΜΑΧΙΟ 15.000   

2 Χαρτί κουζίνας ρολό, 

απορροφητικό, λευκό 500 

γραμμ. 45 μέτρα μήκος, 100% 

χαρτομάζας  

ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000   

3 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου 

λευκές, διπλές, 28Χ28 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΦΥΛΛΟ) 
200.000   

4 Χειροπετσέτα ΖΙΓΚ - ΖΑΓΚ 

25 εκατοστά μήκος  
ΦΥΛΛΟ 500.000   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 24% 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη θα παραδίδονται στην αποθήκη που θα υποδυκνείεται κάθε φορά 

κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Προμηθειών. 

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος. 

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας και μετά την αποστολή του 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ με  τα αναγραφόμενα είδη. 

Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. 

Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον Προμηθευτή στο 

Τμήμα Προμηθειών Καποδιστρίου 3-5. 
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Η παρακολούθηση της προμήθειας και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων 

εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια (Διεύθυνση καθαριότητας και ανακύκλωσης). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα 

υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις 

του. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

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

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

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

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

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠ, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής 

αξίας εκτός Φ.Π.Α. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠ διενεργείται κράτηση τέλους 

χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα 

αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 

2018, και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10/6635.0001.0001. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

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

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 
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γ) να απορρίψει το υλικό 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται  ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων 

στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις 

υποδείξεις του Δήμου . 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 

ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 

τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει ως 

εκπρόσωπο του τον κ. ………………………., προκειμένου να προβαίνει σε σχετική επικοινωνία με 

τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η προμήθεια. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

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

Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

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

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

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

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

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

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

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση του 

συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 

ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.4412/16 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
   : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και Κοινοτική Νομοθεσία. Κάθε 

διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 

εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα αρμόδια 

δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα 
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μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να 

αναφύονται μεταξύ τους. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα επιδόθηκε στον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ ΄» 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

             [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6265] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΡΟΔΟΣ, Τ.Κ. 85100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

- Τηλέφωνο: [22410-77728] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [nafantenos@gmail.com] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www. Rhodes.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[39224300-1] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
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οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 

V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι 
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οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει 

το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 

επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 

σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα και επιβολής προστίμων  

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 



120  

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Έχουν επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: 

[] Ναι [] Όχι 
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αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει 

να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
ντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 

– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 

σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxiii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

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 5ο                                                                Aπόφ. Αρ.  577/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗ7ΝΩ1Ρ-7ΕΞ  ) 

Έγκριση άσκηση ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου και της με 

αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/63313/18-10-2018/18-10-2018) 
Ο ίδιος Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του 

Δήμου Ρόδου  με αριθμ.πρωτ. 2/63313/18-10-2018 η οποία έχει ως εξής  

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκηση ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου και της με 

αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

 

Ο Χρήστος Μαντούδης του Δημητρίου, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο 

του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, την από 28-8-2012 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με επιστολές του πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου, επί της οποίας εκδόθηκαν οι με αριθμούς 752/2012 διαταγή πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου, με την οποία 

διέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτόν το ποσόν των 54.765,16 ευρώ, νομιμότοκα από την 

επομένη ημέρα αναγνώρισης της οφειλής (31.12.2004) μέχρις εξοφλήσεως, καταδίκασε επίσης αυτόν 

στη δικαστική δαπάνη του, την οποία όρισε στο ποσόν των 550,00 ευρώ. 

Μετά την έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Χρήστος Μαντούδης επέδωσε στο Δήμο 

Ρόδου στις 11-9-2012  αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής, με την παρά πόδας 

αυτής από 10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία επέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλλει  

σαυτόν το ποσό που αναφερόταν σαυτήν. 

Εναντίον του Χρήστου Μαντούδη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση 

ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 25-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 630/28-9-2012 ανακοπή του, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 11-12-

2014 και μετά από αναβολές η 12-12-2019, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, και η οποία 

έχει ως εξής: 

««Προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

ΑΝΑΚΟΠΗ 

(αρθρ. 632 ΚΠολΔ) 

Του Δήμου Ρόδου, ΝΠΔΔ, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον κ. Δήμαρχο. 

ΚΑΤΑ 

Του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου, κατοίκου Ρόδου, οδός Βερολίνου, αριθμ. 11, και 
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ΚΑΤΑ 

Της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

και της κάτωθι ταύτης από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

________________________________ 

Με βάση : 

Τις από 04.04.2005 και 20.10.2010 επιστολές- δηλώσεις αναγνώρισης οφειλής του πρώην Δήμου 

Αρχαγγέλου συνολικού ποσού 54.765,16 ευρώ,  

εξέδωσε ο αντίδικος με την από 28-08-2012 αίτηση του την ανακοπτόμενη, με αριθμό 752/2012 

διαταγή πληρωμής, η οποία μας διατάζει να του καταβάλουμε το ποσόν των 54.765,16 ευρώ, 

νομιμότοκα από την επομένη ημέρα αναγνώρισης της οφειλής (31.12.2004) μέχρις εξοφλήσεως και 

μας καταδίκασε στην δικαστική δαπάνη του αιτούντος που όρισε στο ποσόν των 550,00 €. 

Αντίγραφο εξ απογράφου αυτών μας κοινοποίησε την 11-09-2012, με την κάτωθι ταύτης από 

10.09.2012 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να του καταβάλουμε α) για κεφάλαιο 

54.765,16 ευρώ, β) για τόκους 42.336,33 ευρώ, για δικαστική δαπάνη 550,00 ευρώ δ) για τέλη 

απογράφου 913,00 και δ) για απόγραφο, αντίγραφο, σύνταξη επιταγής κλπ. 200,00 ευρώ και συνολικά 

98.764,495.  

Την παραπάνω υπ' αριθμ. 752/2012 διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου, ανακόπτουμε νόμιμα με την παρούσα για τους ακόλουθους. νόμιμους, βάσιμους 

και αληθείς λόγους, και όσους άλλους επιφυλασσόμαστε προσθέσουμε νομότυπα εν καιρώ, και 

ειδικότερα: 

1
ος

 ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Η βαλλόμενη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη επειδή εκδόθηκε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα ελλείπει η νόμιμη προϋπόθεση που αφορά στη φύση της χρηματικής απαιτήσεως για την 

οποία μπορεί να ζητηθεί διαταγή πληρωμής, διότι κατά την ορθή έννοια του άρθρου 623 ΚΠολΔ, 

διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να ζητηθεί για κάθε φύσεως χρηματική απαίτηση, αλλά για εκείνες 

μόνον τις χρηματικές απαιτήσεις που ο νόμος επιτρέπει. 

Οι δε χρηματικές απαιτήσεις, που νομικό και ιστορικό θεμέλιο έχουν (γνήσια) διοικητική σύμβαση, 

δεν περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών, αφού προέρχονται από υποκείμενη σχέση Δημοσίου Δικαίου. 

Ειδικότερα για την έκδοση διαταγής πληρωμής ο ΚΠολΔ τάσσει ορισμένες θετικές και αρνητικές 

προϋποθέσεις. Οι πρώτες διατυπώνονται στο άρθρο 624. Η αναφορά όμως αυτών των προϋποθέσεων 

δεν είναι εξαντλητική, διότι παράλληλα με τυχόν άλλα απαράδεκτα που προβλέπονται σε γενικές ή 

ειδικότερες διατάξεις, η φύση των χρηματικών απαιτήσεων, για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί διαταγή 

πληρωμής, οριοθετείται συμπληρωματικά, άλλα καθοριστικά και από το όρθρο 632 ΚΠολΔ. 

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα προσβολής της διαταγής πληρωμής με ανακοπή ενώπιον του 

υλικά αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου. 

Αυτό άλλωστε είναι αναγκαίο για να ικανοποιηθεί η συνταγματική επιταγή για παροχή έννομης 

προστασίας (άρθρο 20 Συντάγματος) και η επιταγή του άρθρου 6 παρ.1 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για 

τα δικαιώματα του ανθρώπου, αφού ο οφειλέτης δεν ακούστηκε κατά τη διαδικασία εκδόσεως της 

διαταγής πληρωμής. 

Ρητά άλλωστε το άρθρο 630 περ.3 επιβάλλει να αναγράφεται σχετική υπόμνηση στη διαταγή 

πληρωμής. Από το συνδυασμό λοιπόν των άρθρων 623, 630 παρ.3 και 632 παρ.1 ΚΠολΔ συνάγεται 

ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής για μια χρηματική απαίτηση είναι 

(μεταξύ άλλων και) η δυνατότητα του οφειλέτη να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής 

ενώπιον του αρμοδίου πολιτικού δικαστηρίου. 

Ο νομοθέτης του ΚΠολΔ, χορηγώντας στο δικαστή της πολιτικής δικαιοσύνης την εξουσία να εκδίδει, 

χωρίς προηγούμενη ακρόαση, διαταγή πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις, ήθελε να περιορίσει την 

εξουσία του αυτή μόνο σε εκείνες τις απαιτήσεις για τις οποίες το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο θα 

είχε δικαιοδοσία να εξετάσει - μετά από ανακοπή - την ουσία της διαφοράς. 
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Έτσι, ο νομοθέτης θεσμοθετώντας τη διαταγή πληρωμής, είχε ασφαλώς κατά νου τις χρηματικές 

απαιτήσεις του κύκλου δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. ΓΥ αυτό και προέβλεπε ρητά ότι η 

ανακοπή θα ασκούνταν ενώπιον τους. Με τον τρόπον αυτόν έμμεσα άλλα με σαφήνεια οριοθέτησε τις 

χρηματικές απαιτήσεις, για τις οποίες θα μπορούσε να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, με βασικό και 

πρώτιστο κριτήριο τα όρια δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. 

Ακολούθως έθεσε και άλλους περιορισμούς, όπως π.χ. την απόδειξη τους με έγγραφο, τη μη εξάρτηση 

τους από αίρεση κ.λ.π. 

Με άλλα λόγια η δυνατότητα που παρέχει ο ΚΠολΔ για την έκδοση διαταγής πληρωμής αφορά 

αποκλειστικά εκείνες μόνον τις χρηματικές απαιτήσεις των οποίων μπορεί να εξασφαλισθεί η 

(κατόπιν ανακοπής του άρθρου 632 ΚΠολΔ) δικαστική διάγνωση από το αρμόδιο πολιτικό 

δικαστήριο. 

Επειδή όμως ανακοπή δεν μπορεί να ασκηθεί για χρηματική απαίτηση από γνήσια σύμβαση 

διοικητικού δικαίου ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι η εκδίκαση τέτοιων 

διαφορών υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συνάγεται ότι είναι 

αδύνατη κατά νόμο και η έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση χρηματική απαίτηση 

Όταν λοιπόν φέρεται ενώπιον του αρμόδιου δικαστή αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση 

χρηματική απαίτηση για την οποία δεν μπορεί για έλλειψη δικαιοδοσίας ή για άλλο λόγο, να ασκηθεί 

ανακοπή ενώπιον του αρμόδιου υλικά πολιτικού δικαστηρίου, οφείλει κατ" εφαρμογή του άρθρου 628 

περ. α ΚΠολΔ να απορρίψει την αίτηση, διότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την 

έκδοση διαταγής πληρωμής (βλ. Γ. Αποστολάκη, Διαταγή πληρωμής για χρηματική απαίτηση από 

(γνήσια) διοικητική σύμβαση, Αρμ, 2001, 1317). 

Με το άρθρο 94 § 1 του Συντάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η εκδίκαση των διοικητικών 

διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Κατά δε την παρ. 3 του 

ίδιου άρθρου, στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές. Περαιτέρω κατά το 

άρθρο 1 § 2 του ν. 1406/83 στις διοικητικές διαφορές ουσίας, που υπάγονται στην δικαιοδοσία των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή 

της νομοθεσίας, που αφορά, εκτός άλλων και τις διοικητικές συμβάσεις. Διοικητικές είναι οι 

συμβάσεις εκείνες στις οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής κριτήρια: α) ένα τουλάχιστον 

από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι δημόσιο νομικό πρόσωπο (Δημόσιο ή ΟΤΑ) ή δημόσιο νομικό 

πρόσωπο διεπόμενο κατ' αρχήν από το διοικητικό δίκαιο επειδή ασκεί δημόσια εξουσία, β) το 

αντικείμενο της σύμβασης να έχει σχέση με την άσκηση της δημόσιας υπηρεσίας με λειτουργική 

έννοια, ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό, και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης να 

διέπονται, τουλάχιστον εν μέρει, από κανόνες του διοικητικού δικαίου, ή η σύμβαση να περιέχει 

όρους που να παρέχουν στο συμβαλλόμενο δημόσιο νομικό πρόσωπο δυνατότητες μονομερούς 

επέμβασης στις συμβατικές σχέσεις και συνεπώς να δημιουργούν γι΄ αυτό εξαιρετικό συμβατικό 

καθεστώς (βλ. Α.Π. 7/2001 Χρ. ΙΔ 2001. 248, ΟλΑΠ 8/2000 ΕλλΔνη 2000.667, ΑΠ 1562/2005 ΑΠ 

260/1993, ΑΠ 88/1993, ΣΕ 4704/1987). 

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται περί απαιτήσεων της αντιδίκου από αμιγώς διοικητικές 

συμβάσεις, διεπόμενες από το ειδικό καθεστώς του αυστηρού νομοθετικού πλαισίου περί Δημοσίων 

Έργων. Είναι δηλαδή οι συμβάσεις αυτές γνήσιες Διοικητικές Συμβάσεις και συνακόλουθα κάθε 

διαφορά από αυτές υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 94 του 

Συντάγματος). 

Η έκδοση διαταγής πληρωμής για τις απαιτήσεις αυτές ουσιαστικά αποτελεί ανεπίτρεπτη παράκαμψη 

και κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργου. 

Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω για τις απαιτήσεις αυτές δεν μπορούσε να εκδοθεί διαταγή 

πληρωμής κατά τα άρθρα 624 έως 634 ΚΠολΔ, διότι δεν είναι μεταξύ εκείνων των απαιτήσεων για τις 

οποίες ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας επιτρέπει την έκδοση διαταγής πληρωμής, με αποτέλεσμα το 

άκυρο τόσο των ανακοπτόμενων διαταγών πληρωμής όσο και των σε αυτές στηριζόμενων επιταγών 

προς πληρωμή. Μάλιστα η ακύρωση των διαταγών πληρωμής στην περίπτωση αυτή απαγγέλλεται 

λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης της απαίτησης και της δυνατότητας να 

αποδειχθεί με άλλα αποδεικτικά μέσα (Ολ. ΑΠ 10/1997, ΕλΔνη 38.768, ΑΠ 27/2000, ΕλΔνη 41.701, 

ΑΠ 529/1999, ΕλΔνη 41.69, Εφ.Πειρ. 793/1999, 41.494). 

2
0ξ

 ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 
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Διότι κακώς η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου επεδίκασε σε βάρος μας και υπέρ της καθής δικαστική δαπάνη που όρισε στο ποσόν των 

550,00 ευρώ, ενώ, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η έκδοση της διάταγής πληρωμής στηρίζεται στην 

υποβολή απλής αίτησης, το ποσόν αυτό ανέρχεται στο ποσό των 40 μεταλλικών δραχμών δηλαδή στο 

ποσό των 5.600 δρχ. (40 μεταλ. Χ 140 δρχ. ο συντελεστής) και εντεύθεν σε αυτό των 16,43€, 

σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 106 παρ. 4 του Κώδικα «περί δικηγόρων» και μάλιστα μειωμένο 

κατά 50% σύμφωνα με το άρθρο 281 § 2 του Ν. 3463/2006. 

3
ος

 ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Διότι κακώς η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου επεδίκασε σε βάρος μας και υπέρ της καθής τόκους υπερημερίας, αφού αφενός μεν υπόχρεου 

μεθά σε καταβολή τόκων μόνο μετά την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής και δεν αρκεί υπερημερία, 

αφετέρου δε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τόκοι οφείλονται μετά από 

τήρηση ενδικοφανούς διοικητικής προδικασίας. 

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη, εμπρόθεσμη και αρμόδια και παραδεκτά εισαγόμενη ενώπιον 

Σας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΤΟΥΣ 

και όσους θα προσθέσουμε νομότυπα και με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας 

ΖΗΤΑΜΕ 

Να γίνει δεκτή η παρούσα ανακοπή μας. 

Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί, για τους αναφερόμενους στο ιστορικό λόγους, η με αριθμός 752/2012 

διαταγή πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και την κάτωθι αυτής από 

10.09.2012 επιταγή προς εκτέλεση, και  

Να καταδικασθεί η καθής στην δικαστική μας δαπάνη. 

 Ρόδος 25.09.201 

 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, και να δοθεί η 

εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 12-12-

2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο οριστεί μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για 

να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να ασκήσω πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να 

εξετάσω μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως 

ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής 

και η επιταγή προς εκτέλεση.  

Επίσης, λόγω του ότι η παραπάνω ανακοπή προσδιορίστηκε για τις 12-12-2019, θα υποβάλω στο 

Δικαστήριο αίτηση για επίσπευση της συζήτησής της, η δε σχετική αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί στον 

καθού η ανακοπή, γιαυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, να ανατεθεί η επίδοση της αίτησης επίσπευσης στο 

δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο.      

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη 

Δημητρίου) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/63313/18-10-2018 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

  Α) Εγκρίνει  την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 25-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 630/28-

9-2012 ανακοπής του, που στρέφεται κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου, της με αριθμό 

752/2012 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης 

Μπαρκούκη, Πρωτοδίκης και της παρά πόδας αυτής από 10.9.2012 επιταγής προς εκτέλεση, που 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.  

Β) Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη, να υποβάλει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση για 

επίσπευση της συζήτησής της παραπάνω ανακοπής, να παραστεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

στη δικάσιμο που θα οριστεί, διαφορετικά στις 12-12-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο οριστεί 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να ασκήσει 

και άλλους πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα 

συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς 

εκτέλεση, να υποβάλει προτάσεις, να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες 

βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του 

Δήμου Ρόδου και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής και η 

επιταγή προς εκτέλεση.  

Γ) Αναθέτει την επίδοση της αμέσως παραπάνω αίτησης για επίσπευσης στο δικαστικό επιμελητή 

στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο».   

 

ΘΕΜΑ 6ο                                                                Aπόφ. Αρ.  578/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΠΥΗΩ1Ρ-Ε5Κ ) 

Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης κλήσης για επαναφορά ανακοπής του Δήμου κατά 

Χρήστου Μαντούδη. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/63318/18-10-2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/63318/18-10-2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης κλήσης για επαναφορά ανακοπής του 

Δήμου κατά Χρήστου Μαντούδη. 

Ο Δήμος Ρόδου άσκησε κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου την από 24-2-2017 και με 

αριθμό κατάθεσης 97/28-2-2017 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, 

με την οποία ζητά να ακυρωθεί η από 9-1-2017 επιταγές προς εκτέλεση, που καταχωρήθηκαν παρά 

πόδας αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής της Δικαστής 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου, φωτοαντίγραφο της οποίας 

σας επισυνάπτω. 

Δικάσιμος της ανακοπής αυτής ορίστηκε η 17-10-2017 και μετά από αναβολές η 16-10-2018, κατά 

την οποία όμως ματαιώθηκε η συζήτησή της λόγω του ότι η Πρόεδρος Πρωτοδικών απέρριψε το 

αίτημα αναβολής για να συνεκδικαστεί στις 12-12-2019 με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής 

και των πρόσθετων λόγων που άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά του παραπάνω και της παραπάνω 

διαταγής πληρωμής. 

Μετά από αυτό θα πρέπει να ασκήσω για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου κλήση για επαναφορά για 

συζήτηση της παραπάνω ανακοπής, η οποία στη συνέχεια πρέπει να επιδοθεί στο Χρήστο Μαντούδη, 

γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, για ανάθεση της επίδοσης της κλήσης στον δικαστικό επιμελητή στο 

Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο, ο οποίος έκανε και τις επιδόσεις των ανακοπών και των 

πρόσθετων λόγων ανακοπής».   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/63318/18-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αναθέτει στο δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Δωδ/σου κ. Σίμο Καρακόπουλο την επίδοση της 

κλήσης που θα ασκήσει ο Δήμος Ρόδου κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου και η οποία θα 

απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, για επαναφορά για συζήτηση της από 24-2-2017 

και με αριθμό κατάθεσης 97/28-2-2017 ανακοπής του, που στρέφεται κατά του Χρήστου Μαντούδη 

του Δημητρίου και απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.  

 

ΘΕΜΑ 7ο                                                                Aπόφ. Αρ.  579/ 2018 (ΑΔΑ: 68ΥΣΩ1Ρ-Θ9Γ ) 

Έγκριση άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου και 

της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/63316/18-10-2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/63316/18-10-2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του 

Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

 

Ο Χρήστος Μαντούδης του Δημητρίου, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο 

του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, την από 28-8-2012 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με επιστολές του πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου, επί της οποίας εκδόθηκαν οι με αριθμούς 752/2012 διαταγή πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου, με την οποία 

διέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτόν το ποσόν των 54.765,16 ευρώ, νομιμότοκα από την 

επομένη ημέρα αναγνώρισης της οφειλής (31.12.2004) μέχρις εξοφλήσεως, καταδίκασε επίσης αυτόν 

στη δικαστική δαπάνη του, την οποία όρισε στο ποσόν των 550,00 ευρώ. 

Μετά την έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Χρήστος Μαντούδης επέδωσε στο Δήμο 

Ρόδου στις 11-9-2012  αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής, με την παρά πόδας 

αυτής από 10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία επέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλλει  

σαυτόν το ποσό που αναφερόταν σαυτήν. 

Εναντίον του Χρήστου Μαντούδη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση 

ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 25-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 630/28-9-2012 ανακοπή του, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 11-12-

2014 και μετά από αναβολές η 12-12-2019. Επίσης εναντίον του Χρήστου Μαντούδη και της 

παραπάνω διαταγής πληρωμής άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τους από 18-10-2017 και με 

αριθμό κατάθεσης 434/19-10-2017 πρόσθετους λόγους ανακοπής, που απευθύνονται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, φωτοαντίγραφο των οποίων σας επισυνάπτω, και οι οποίοι έχουν ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Δ.Κ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 
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Κ Α Τ Α 

Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου, κατοίκου Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόιδου, οδός Βερολίνου αρ. 

11 (ΑΦΜ 013859770 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ). 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της από 

10-9-2012 επιταγής προς εκτέλεση παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού αυτής. 

_______________________________________ 

Ο καθού η ανακοπή μας (στο εξής καθού) ισχυρίζεται ότι με τις από 4-4-2005 και 20-10-2010 

επιστολές του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου προς αυτόν ο πρώην Δήμος αναγνώρισε ότι οφείλει στον 

καθού το συνολικό ποσό των 54.765,16 ευρώ, γιαυτό άσκησε εναντίον μας, ως καθολικών διδόχων 

του δυνάμει του ν. 3852/2010, την από 28-8-2012 αίτηση του προς το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 752/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου, με την οποία μας διατάσσει να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσόν των 54.765,16 ευρώ, νομιμότοκα από την επομένη ημέρα 

αναγνώρισης της οφειλής (31.12.2004) μέχρις την εξόφληση και μας καταδίκασε στη δικαστική 

δαπάνη του καθού, την οποία όρισε στο ποσόν των 550,00 €. 

Μετά την έκδοση της αμέσως παραπάνω διαταγής πληρωμής ο καθού επέδωσε σε εμάς στις 11-9-

2012  αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής με την παρά πόδας αυτής από 10-9-2012 

επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία μας επέτασσε να καταβάλουμε σαυτόν: α) για επιδικασθείσα 

δικαστική δαπάνη το ποσό των 550 ευρώ, β) για τέλη απογράφου το ποσό των 913,00 ευρώ, γ) για 

έκδοση αντιγράφου το ποσό των 50,00 ευρώ, δ) για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση το 

ποσό των 50,00 ευρώ, ε) για εντολή προς επίδοση της επιταγής το ποσό των 50,00 ευρώ, στ) για 

επίδοση της επιταγής το ποσό των 50,00 ευρώ, ζ) για επιδικασθέντες τόκους το ποσό των 

42.336,33 ευρώ και η) για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 54.765,16 ευρώ και συνολικά το 

ποσό των 98.764,49 ευρώ, νομιμότοκα εκτός από το κονδύλι των τόκων. 

Κατά του καθού ασκήσαμε την από 25-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 630/28-9-2012 ανακοπή μας, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούμε να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμή και η παραπάνω από 10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση για όσους λόγους 

αναφέρουμε σαυτήν. Η ανακοπή μας αυτή επιδόθηκε στον καθού στις 28-9-2012, ήτοι ασκήθηκε 

εμπρόθεσμα, δικάσιμος δε αυτής ορίστηκε η 11-12-2014 και μετά από αναβολή η 23-11-2017.   

Ήδη ο καθού έχει επιδόσει σε εμάς στις 9-1-2017 εκ νέου αντίγραφο εξ απογράφου της 
παραπάνω διαταγής πληρωμής, με την παρά πόδας αυτής από 9-1-2017 επιταγή 
προς εκτέλεση, με την οποία μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν: α) για συνολικό 
ποσό οφειλής σύμφωνα με την προκοινοποιηθείσα από 10-9-2012 επιταγή προς 
εκτέλεση το ποσό των 98.764,49 ευρώ, β) για τόκους υπερημερίας υπολογιζομένους 
επί του αμέσως παραπάνω ποσού, πλην του κονδυλίου των τόκων, από την επομένη 
της επίδοσης της από 10-9-2012 επιταγής προς εκτέλεση μέχρι τις 9-1-2017, το ποσό 
των 18.049,22 ευρώ, γ) για 2η επίδοσης της διαταγής πληρωμής το ποσό των 50,00 
ευρώ και δ) για σύνταξη της επιταγής αυτής προς εκτέλεση (2ης) το ποσό των 913,00 
ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 117.776,71 ευρώ. 

Αμέσως μετά την εκ νέου επίδοση σε εμάς αντιγράφου του πρώτου απογράφου 
εκτελεστού της παραπάνω διαταγής πληρωμής με την παρά πόδας αυτής από 9-1-
2017 επιταγής προς εκτέλεση ο καθού επέδωσε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
στις 13-1-2017 το από 13-1-2017 κατασχετήριο εις χείρας της Τράπεζας αυτής, με την 
οποία κατέσχε αναγκαστικά εις χείρας της ως τρίτης και μέχρι του συνολικού ποσού 
των 117.776,71 ευρώ, κάθε χρηματικό ποσό που υφίστατο τότε ή θα κατατίθετο στο 
μέλλον και μέχρι του ως άνω ποσού σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς τηρούμε στην 
Τράπεζα σε ευρώ ή σε οποιοδήποτε νόμισμα, αλλά και κάθε άλλη απαίτηση που 
διατηρούμε στην Τράπεζα από τραπεζικές καταθέσεις πάσης φύσεως (ταμιευτηρίου, 
ανοικτού αλληλόχρεού λογαριασμού, προθεσμιακές, όψεως κλπ) ή αξίες 
κατατεθειμένες από εμάς από ομόλογα, μετοχές, μερίσματα, REPOS, μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και από κάθε εν γένει ανώνυμο χρεόγραφο ή πιστωτική 
σύμβαση (δάνειο, ανοιχτό λογαριασμό, προεξοφλήσεις επιταγών και 
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συναλλαγματικών, εγγυητικών επιστολών, ενέγγυα πίστωση) υπέρ ημών καθώς και 
το περιεχόμενο τραπεζικής θυρίδας, της οποίας εμείς είμαστε δικαιούχοι, μέχρι 
πλήρους εξόφλησης της ανωτέρω δήθεν απαίτησης της καθής εναντίον μας. Επίσης 
με το παραπάνω κατασχετήριο η καθής επέτασσε την παραπάνω Τράπεζα να προβεί 
σε σχετική δήλωση και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε ανάληψη χρηματικού ποσού 
από μέρους μας αλλά να καταβάλλει σαυτήν το παραπάνω ποσό πάραυτα καθώς 
και όποια στο μέλλον τυχόν κατατεθούν, σύμφωνα με τα παραπάνω. Με βάση το 
κατασχετήριο αυτό και τη θετική δήλωση που έκανε η Εθνική Τράπεζα στο 
Ειρηνοδικείο Ρόδου αυτή κατέβαλε τελικά στον καθού το ποσό των 117.776,71 ευρώ, 
μετά την έκδοση της με αριθμό 27/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ρόδου, με την οποία διατάχθηκε η Εθνική Τράπεζα να αποδώσει στον καθού το ποσό 
αυτό.  

Κατά του καθού και της παραπάνω από 9-1-2017 επιταγής προς εκτέλεση που 
γράφτηκε παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού της 
παραπάνω με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, ασκήσαμε την από 24-2-2017 και με αριθμό 
κατάθεσης 97/28-2-2017 ανακοπή μας, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ρόδου, με την οποία ζητούμε την ακύρωση αυτής, δικάσιμος της οποία ορίστηκε η 17-
10-2017 και μετά από αναβολή η 21-11-2017.   

Κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της από 10-9-2012 επιταγής προς εκτέλεση ασκούμε και 

τους παρακάτω πρόσθετους λόγους ανακοπής: 

1. Γιατί κατά το άρθρο 623 του ΚΠολΔ, μπορεί, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 

636 του Κώδικα αυτού, να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή 

απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με 

δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η απαίτηση, που μπορεί να αποδεικνύεται και από συνδυασμό 

περισσότερων τέτοιων εγγράφων, πρέπει κατά το άρθρο 624 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα να μην 

εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και να είναι ορισμένο το οφειλόμενο ποσό 

χρημάτων ή χρεογράφων, κατά δε το άρθρο 626 παρ. 2 και 3 του ίδιου επίσης Κώδικα, η αίτηση για 

την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη γραμματεία του 

δικαστηρίου, πρέπει να περιέχει, εκτός άλλων στοιχείων, την απαίτηση και το ακριβές ποσό χρημάτων 

ή χρεογράφων, με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή, να 

επισυνάπτονται δε σ` αυτή και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 432 Κ.Πολ.Δ. «Τα έγγραφα έχουν αποδεικτική δύναμη όταν έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, έχουν τα στοιχεία τα απαραίτητα για το κύρος τους, δεν 

είναι τεμαχισμένα, τρυπημένα ή διαγραμμένα, δεν έχουν ξυσίματα ή εξαλείψεις ή δεν είναι με άλλον 

τρόπο αλλαγμένα σε ουσιώδη μέρη τους, και μπορούν να διαβαστούν», κατά το άρθρο 438 του ίδιου 

Κώδικα «Έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή 

λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη Απόδειξη για 

όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή 

ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ` ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή 

τη βεβαίωση. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνον με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού», κατά το 

άρθρο 442 του ίδιου Κώδικα «Το έγγραφο που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των άρθρων 438 

και 439 δεν έχει την αποδεικτική δύναμη δημόσιου εγγράφου, αλλά μπορεί να ισχύσει σαν ιδιωτικό 

έγγραφο με τους όρους του άρθρου 443», κατά το άρθρο 443 του ίδιου Κώδικα «Για να έχει 

αποδεικτική δύναμη ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη….», Τέλος 

κατά το άρθρο 447 του ίδιου Κώδικα «Το ιδιωτικό έγγραφο αποτελεί απόδειξη υπέρ του εκδότη μόνο 

αν το προσκόμισε ο αντίδικος ή αν πρόκειται για τα βιβλία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και 

β΄ της παρ. 1 του άρθρου 444»  

 Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση 

έγγραφο που έχει συνταχθεί νόμιμα και δεν έχει νοθευτεί ως προς το περιεχόμενό του, αν δε είναι 

δημόσιο έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί από δημόσιο λειτουργό που είναι κατά τόπο και καθύλη 

αρμόδιος να συντάξει αυτό με το συγκεκριμένο περιεχόμενό του, ενώ αν είναι ιδιωτικό πρέπει να 

φέρει την υπογραφή του εκδότη του, ως εκδότης δε θεωρείται εκείνος, ο οποίος αναλαμβάνει 

υποχρεώσεις από το έγγραφο. Αν το έγγραφο έχει υπογράψει τρίτο πρόσωπο κατ΄ εντολή ή 

εξουσιοδότηση του εκδότη ή του αρμοδίου υπαλλήλου, πρέπει για την έκδοση διαταγής πληρωμής να 
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αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και η προς τον τρίτο σχετική εντολή ή 

πληρεξουσιότητα διαφορετικά η διαταγή πληρωμής είναι άκυρη. 

 Εξάλλου η σύμβαση με την οποία αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισμένη αιτία, 

δεν προβλέπεται ρητά από τον ΑΚ, ισχύει όμως διεπόμενη από το άρθρο 361 αυτού, το οποίο παρέχει 

ελευθερία συνάψεως ποικίλου περιεχομένου συμβάσεων δεσμευτικά για τους συμβαλλομένους, αρκεί 

το περιεχόμενό τους να μην προσκρούει σε απαγορευτικό νόμο ή στα χρηστά ήθη. Η σύμβαση αυτή, η 

οποία διαφέρει από τη ρυθμιζόμενη από το άρθρο 873 ΑΚ αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση 

χρέους, καταρτίζεται σε αντίθεση με την τελευταία κατ’ αρχήν άτυπα και ιδρύει νέα ενοχική σχέση, 

που αποτελεί νέα αυτοτελή βάση υποχρεώσεως προς εκπλήρωση της παροχής, δηλαδή ενοχή 

αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία (όταν αυτό θέλησαν οι συμβαλλόμενοι και δεν 

απέβλεψαν μόνο στην παροχή αποδεικτικού μέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση 

μιας υπάρχουσας έννομης σχέσεως που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόμενα ελαττώματα). Γενική 

κατευθυντήρια γραμμή προς λύση του ζητήματος αν πρόκειται για νέα αυτοτελή ενοχή ή παροχή 

αποδεικτικού μέσου για την ύπαρξη του χρέους μπορεί να χρησιμεύσει ο κανόνας ότι κύρια σύμβαση 

αναγνωρίσεως υπάρχει όταν αντικείμενο αυτής είναι κάποια έννομη σχέση και ειδικότερα όταν, 

αναφορικά προς υπάρχουσα οφειλή, αναλαμβάνεται κάποια υποχρέωση, ενώ δεν υπάρχει σύμβαση 

αναγνωρίσεως όταν ομολογούνται απλώς ορισμένα γεγονότα, οπότε υπάρχει μόνο αποδεικτικό μέσο.  

 Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι για να 

υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο 

που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής 

πράξης ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το 

όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόματι νομικού 

προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσώπησής του δεν το δεσμεύει.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 93 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το 

οποίο ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010, οπότε καταργήθηκε με το άρθρο 65 σε συνδυασμό με το άρθρο 285 

του ν. 3852/2010 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, 

εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής», κατά 

δε το άρθρο  86 παρ. 1 και 2 του ίδιου νόμου, που και αυτό ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010, οπότε 

καταργήθηκε με το άρθρο 58 σε συνδυασμό με το άρθρο 285 του ν. 3852/2010 «1.Ο δήμαρχος 

προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τη διασφάλιση της 

ενότητας της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:  α) Εκπροσωπεί το Δήμο στα δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή. β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής 

επιτροπής. γ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. δ) Είναι προϊστάμενος 

όλου του προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το 

διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. ε) 

Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, 

οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. στ) Υπογράφει τις συμβάσεις 

που συνάπτει ο Δήμος. ζ) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των 

δημοτών. η) Εκδίδει τη Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 279. θ) Απαντά, εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που του υποβάλλουν 

τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε έναν (1) μήνα. 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και 

προφανής κίνδυνος ή απειλείται ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή, ο δήμαρχος 

μπορεί να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της δημαρχιακής επιτροπής. Στην 

περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την πρώτη 

συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής.» 

 Κατά το άρθρο 87 παρ. 3 του ίδιου νόμου, που και αυτό ίσχυε μέχρι τις 31-12-2010,  «Ο 

δήμαρχος, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, μπορεί να μεταβιβάζει 

συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε αντιδημάρχους. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις 

αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος». 

 Κατά το άρθρο 88 του ίδιου νόμου «Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την 

υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό 

σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού 
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συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής 

υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου». 

 Επίσης κατά το άρθρο 103 του ίδιου παραπάνω νόμου, που και αυτό ίσχυε μέχρι τις 31-10-

2010, οπότε και καταργήθηκε με το άρθρο 72, σε συνδυασμό με το άρθρο 285 του ν. 3852/2010  «1. 

Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος 

ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεπτά (17) μέλη, έξι (6) μέλη, 

αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα τρία (33) μέλη, ή αν πρόκειται για Δήμο ο οποίος είναι 

πρωτεύουσα νομού και έχει πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και οκτώ (8) μέλη, αν 

το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα τρία (33) μέλη. Στη δημαρχιακή επιτροπή ανάλογα με τα θέματα 

που συζητά μετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 2. Η δημαρχιακή επιτροπή έχει 

τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου, β) προελέγχει τον 

απολογισμό, γ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 101, της παρ. 2 του άρθρου 140, 

των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 158 και των άρθρων 202, 220, καθώς και στις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, δ) με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος καταρτίζει 

τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις Δημοπρασίες σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών 

μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες, ε) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική 

εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, στ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων 

και των ενδίκων μέσων, ζ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, η) 

αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο 

συμβιβασμό ή την Κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000 €), θ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, ι) αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους 

Δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν 

προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί, επίσης, να αναθέτει 

την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου 

και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου 

ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281. 3. Για τις περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ της 

προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές 

απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από 

την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) της περίπτωσης η΄ της προηγούμενης 

παραγράφου. 4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, 

και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο 

Αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. 5. Η δημαρχιακή επιτροπή μπορεί να παραπέμπει 

οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του». 

 Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι στα θέματα για τα οποία αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο περιλαμβάνεται και η αιτιώδης σύμβαση αναγνώρισης χρέους, εφόσον με αυτήν 

ο Δήμος αναγνωρίζει οφειλή του προς τρίτον από ορισμένη αιτία, καθόσον η αρμοδιότητα αυτή δεν 

ανήκει στο δήμαρχο, ο οποίος απλά εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δημόσια 

αρχή, εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής και 

υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος. Συνεπώς, και τη σύμβαση αναγνώρισης χρέους 

υπογράφει για λογαριασμό του Δήμου ο Δήμαρχος, για το κύρος της όμως απαιτείται, αλλά δεν αρκεί, 

η προηγούμενη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Η έλλειψη της απόφασης του δημοτικού 

συμβουλίου καθιστά τη σύμβαση άκυρη και συνεπώς θεωρείται, κατά το άρθρο 180 ΑΚ, ως μη 

γενόμενη και επομένως δεν δημιουργείται ενοχή από την άκυρη σύμβαση.  
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 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού με την παραπάνω από 28-8-2012 αίτησή του προς το 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής, ανέφερε ότι 

στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως ειδικός τεχνικός για μονώσεις και 

στεγανώσεις παντός τύπου εργάσθηκε σε διάφορα έργα του τότε Δήμου Αρχαγγέλου. Ο Δήμος 

Αρχαγγέλου με τις από 04/04/2005 και 20/10/2010 επιστολές του, γνωστοποίησε εγγράφως και 

ταυτόχρονα αναγνώρισε την οφειλή του προς αυτόν ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 

εξήντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (54.765,16 Ευρώ). 

 Ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 873 Α.Κ η σύμβαση με την οποία γίνεται αναγνώριση 

χρέους έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία του χρέους είναι έγκυρη αν η 

αναγνώριση γίνει εγγράφως. Ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου με τις 

από 04/04/2005 και 20/10/2010 επιστολές του προς αυτόν και με την εντολή του για υπογραφή από 

αυτόν κάτωθεν της επιστολής για επιβεβαίωση του ποσού οφειλής αναγνωρίζει εγγράφως το 

υφιστάμενο χρέος. Από την ερμηνεία της βούλησης των συμβαλλομένων όπως προκύπτει από τις 

ανωτέρω επιστολές οι τελευταίοι δεν απέβλεψαν στην απλή επιβεβαίωση της υπάρχουσας ήδη 

ενοχής, ή στη δημιουργία αποδεικτικού μέσου προϋφιστάμενης ενοχής αλλά αντιθέτως οι επιστολές 

αυτές περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως μέσω της οποίας αναγνωριζόταν η οφειλή του 

πρώην Δήμου προς αυτόν ποσού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και 

δεκαέξι λεπτών (54.765,16 Ευρώ). Ότι επιπλέον σε περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί πως επήλθε 

παραγραφή της αξίωσης του από τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου λεκτέα τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 260 Α.Κ η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με 

οποιονδήποτε τρόπο. Επομένως, καθώς οι επιστολές περιέχουν δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως 

με την οποία αναγνωρίζεται η οφειλή του Δήμου προς αυτόν και κατ΄ επέκταση ο υπόχρεος 

αναγνώρισε την αξίωσή του αυτή η παραγραφή διεκόπει με αποτέλεσμα να νομιμοποιείται της 

απαίτησης του παραπάνω ποσού.    

Επίσης στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί 

διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτηση του ήτοι, δυνάμει των από 04-04-

2005 και 20-10-2010 επιστολών- δηλώσεων αναγνώρισης οφειλής, με την οποία ο Δήμαρχος 

Αρχαγγέλου ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαγγέλου, τον οποίο διαδέχθηκε δυνάμει του Ν. 

3852/2010 ο καθού, δήλωνε ότι οφείλει προς τον αιτούντα το ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων 

επτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και δεκαέξι λεπτών( 54.765,16 Ευρώ ), το οποίο ήδη την ημερομηνία 

που εκδόθηκε η πρώτη εκ των επιστολών ήταν ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Συνάμα με την άνω 

δήλωση του ο Δήμος Αρχαγγέλου αναγνώριζε ρητά και ανεπιφύλακτα την οφειλή του προς τον 

αιτούντα, καλώντας μάλιστα να υπογράψει τα έγγραφα αυτά εφόσον ο αιτών συμφωνούσε με το ύψος 

της οφειλής. Τα έγγραφα αυτά υπεγράφησαν από τον αιτούντα, συμφωνώντας με τις σχετικές 

αναγνωρίσεις οφειλής του Δήμου Αρχαγγέλου. Πέραν δε της αναγνώρισης της προς τον αιτούντα 

οφειλής του Δήμου Αρχαγγέλου, ο τελευταίος δήλωνε ότι σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντα για 

το οφειλόμενο ποσό να αναφέρει ο ίδιος το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία 

που τηρεί ο ίδιος.  

 Όμως στην από 4-4-2005 επιστολή του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου προς τον καθού, που 

προσκομίστηκε για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και η οποία φέρεται να 

υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Αντώνιο Παγκά, χωρίς να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, που 

σημαίνει ότι δεν είναι γνήσια, ήτοι προέρχεται από τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου και φέρει την 

υπογραφή του Αντιδημάρχου αυτού, απλά γνωστοποιείται στον καθού ότι: «Όπως προκύπτει από τα 

βιβλία και στοιχεία μας το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του στις 31-12-2004 ανερχόταν στο 

ποσό των 54.765,16 ευρώ. Από τον ελεγκτή του δήμου μας, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη 

Αναστασιάδη, ζητήθηκε να μας γνωρίσετε αν συμφωνείτε με το ανωτέρω υπόλοιπο. Παρακαλούμε 

λοιπόν, εφόσον συμφωνείτε, να υπογράψετε στον προβλεπόμενο κατωτέρω χώρο (1). Αν, όμως, δεν 

συμφωνείτε παρακαλούμε να αναφέρετε στην πίσω σελίδα της παρούσας το αντίστοιχο υπόλοιπο που 

προκύπτει από τα βιβλία σας, τους λόγους της διαφοράς και να υπογράψετε αυτή τη σημείωσή σας. 

Την επιστολή παρακαλούμε να την ταχυδρομήσετε απευθείας στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. 

Ιωάννη Αναστασιάδη, (ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε. Ατταβύρου 39 και Εφέσου, Ρόδος, 

Τ.Κ. 851 00)». 

 Επίσης στην από 20-10-2010 επιστολή του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου προς τον καθού, που 

επίσης προσκομίστηκε για την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής και η οποία φέρεται 

να υπογράφεται από τον Δήμαρχό του Αλέξανδρο Παπουρά, χωρίς να έχει πάρει αριθμό 



134  

πρωτοκόλλου, που σημαίνει ότι δεν είναι γνήσια, ήτοι προέρχεται από τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου 

και η οποία φέρει στην επικεφαλίδα της τον τίτλο «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ 

ΠΟΣΟΥ», απλά γνωστοποιείται στον καθού ότι: «Στα πλαίσια του ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας μας, οι διενεργούντες τον έλεγχο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές επιθυμούν να 

επιβεβαιώσουν ότι το ποσό που σας οφείλαμε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, συμφωνεί με το ποσό που 

απεικονίζεται στα δικά σας λογιστικά βιβλία. Όπως προκύπτει από τα δικά μας βιβλία, το ποσό που 

σας οφείλαμε, κατά την ως άνω ημερομηνία, ήταν: 

 Σε ανοικτό λογαριασμό                                 € 54.765,15 

 Σε υποσχετικές πληρωτές σε σας 

(συμπεριλαμβανομένων και των 

μεταχρονολογημένων επιτα-γών)                                                                

…………….. 

Η συνεργασία σας είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του διενεργούμενου ελέγχου. Σας 

παρακαλούμε να ανταποκριθείτε άμεσα και να αποστείλετε την απάντησή σας (το ένα αντίτυπο της 

επιστολής αυτής, καθότι το άλλο προορίζεται για το αρχείο σας) απευθείας Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

μας κ. Ιωάννη Αναστασιάδη «ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ», Ατταβύρου 39 85 100 Ρόδος)». 

 Από το περιεχόμενο των παραπάνω επιστολών προκύπτει σαφώς ότι σε καμιά περίπτωση δεν 

περιέχεται σαυτές οποιαδήποτε βούληση του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου αναγνώρισης χρέους ούτε και 

ίδρυση νέας ενοχικής σχέσης αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείμενη αιτία, που είναι η αμοιβή 

του καθού από συμβάσεις έργου μονώσεων και στεγανώσεων για λογαριασμό του πρώην Δήμου 

Αρχαγγέλου. Απλά με τις παραπάνω επιστολές, που φέρεται ότι στάλθηκαν στον καθού κατ΄ εντολή 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Αναστασιάδη, σκοπός αυτού ήταν να επιβεβαιωθεί η 

ενοχική σχέση που υπήρχε μεταξύ του καθού και του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου από την οποία 

φέρεται ότι προέκυπτε οφειλή ποσού 54.765,16 ευρώ, γιαυτό εξάλλου η δεύτερη επιστολή φέρει τον 

τίτλο «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥ ΠΟΣΟΥ», όπως τόσον η ενοχική σχέση 

όσο και το φερόμενο ως οφειλόμενο ποσό προέκυπτε από τα λογιστικά βιβλία του πρώην Δήμου 

Αρχαγγέλου. Αν ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου ήθελε να αναγνωρίσει οποιοδήποτε χρέος του προς τον 

καθού με τη δημιουργία νέας ενοχικής σχέσης, απλά θα συνέτασσε μια επιστολή υπογεγραμμένη από 

το Δήμαρχό του στην οποία θα ανέφερε ότι οφείλει σαυτόν το παραπάνω ποσό, πράγμα που δεν έκανε. 

Εξακολουθεί επομένως να υφίσταται η αρχική ενοχική σχέση, από την οποία φέρεται ότι οφείλεται το 

παραπάνω ποσό και δεν δημιουργήθηκε κάποια άλλη αυτοτελής ενοχική σχέση με τις παραπάνω 

επιστολές. 

 Εξάλλου την πρώτη επιστολή φέρεται ότι έχει υπογράψει ο αντιδήμαρχος του πρώην Δήμου 

Αρχαγγέλου Αντώνιος Παγκάς, όμως από πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτός είχε αρμοδιότητα να 

υπογράψει την επιστολή αυτή ούτε ότι είχε εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από το Δήμαρχο για την υπογραφή 

της, αφού ούτε στην παραπάνω αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής ούτε στην προσβαλλόμενη 

διαταγή πληρωμής αναφέρεται κάτι τέτοιο, ούτε και προσκομίστηκε σχετική απόφαση του Δημάρχου 

του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου.     

 Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω και στην περίπτωση που παρ΄ ελπίδα θεωρηθεί ότι οι 

παραπάνω επιστολές αποτελούν αναγνώριση χρέους με τη δημιουργία νέας ενοχικής σχέσης, 

αυτοτελούς και ανεξάρτητης από την υπάρχουσα, όπως αναφέρουμε παραπάνω, για την αναγνώριση 

χρέους αρμόδιο ήταν μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου και όχι ο 

Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχός του, ούτε δε στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής ούτε στην 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, δεν μπορούσε 

εξάλλου αναφερθεί κάτι τέτοιο αφού στην πραγματικότητα δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.  

 Επομένως η οποιαδήποτε τυχόν αναγνώριση χρέους που έγινε χωρίς τη λήψη απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου είναι άκυρη και δεν παράγεται ενοχή από 

τέτοια αναγνώριση, ούτε και δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση, άρα δεν μπορεί να εκδοθεί και 

διαταγή πληρωμής με βάση αυτήν. Για το λόγο αυτό και για τους παραπάνω παράνομα εκδόθηκε η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και πρέπει να ακυρωθεί για τους λόγους αυτούς.    

2.  Γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2286/1995, τη με αριθμό 2/59649/026/2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1427/2001), το άρθρο 80 του ν. 2362/1995 και τα άρθρα 158, 159 

και 180 Α.Κ., οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ δήμων και τρίτου που δημιουργεί υποχρέωση, όπως από 
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σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών, εφόσον είχε αντικείμενο πάνω 400.000 δραχμών και από 1-1-

2002 πάνω από 2.500 ευρώ, σύμφωνα με την παραπάνω υπουργική απόφαση, έπρεπε να καταρτίζεται 

εγγράφως, ήτοι το έγγραφο ήταν συστατικό, διαφορετικά ήταν άκυρη και φυσικά δεν δημιουργείται 

υποχρέωση από άκυρη σύμβαση. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού αναφέρει στην παραπάνω από 28-8-2012 αίτησή του για 

την έκδοση διαταγής πληρωμής ότι στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως ειδικός 

τεχνικός για μονώσεις και στεγανώσεις παντός τύπου εργάσθηκε σε διάφορα έργα του τότε Δήμου 

Αρχαγγέλου. Όμως ο καθού ανέλαβε την εκτέλεση του έργου των μονώσεων και στεγανώσεων 

σχολικών κτιρίων και άλλων κτιρίων του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, κατά την περίοδο από το 2000 

έως 2004, με προφορικές αναθέσεις εκ μέρους των Δημάρχων του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, αν και 

αυτές υπερέβαιναν η καθεμία το ποσό των 400.000 δρχ μέχρι 31-12-2000 και το ποσό των 2.500 ευρώ 

από τις 1-1-2002. Εφόσον επομένως δεν υπάρχουν έγγραφες νόμιμες συμβάσεις ανάθεσης έργου, 

παράνομα εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και πρέπει να ακυρωθεί και για το λόγο 

αυτό. 

3.  Γιατί, κατά τη διάταξη του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού και 

ελέγχου δαπανών του Κράτους», που ίσχυε κατά την έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής, 

«οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής» και κατά τη διάταξη του άρθρου 

91 εδ. α΄ του ίδιου νόμου, «επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η 

παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από του τέλους του οικονομικού 

έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής». Οι διατάξεις αυτές 

ισχύουν και για τους ΟΤΑ δυνάμει του άρθρου 276 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων». Από τις διατάξεις αυτές, που λαμβάνονται εξάλλου υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το 

Δικαστήριο, σαφώς προκύπτει ότι κάθε απαίτηση κατά των Δήμων παραγράφεται μετά από πέντε έτη 

από τότε που κατέστη απαιτητή, εκτός αν από άλλη διάταξη ορίζεται βραχύτερη παραγραφή, όπως για 

τις απαιτήσεις των υπαλλήλων, αρχίζει δε η παραγραφή από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο 

γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

 Στην προκειμένη περίπτωση ο καθού ζήτησε με την παραπάνω αίτησή του την έκδοση διαταγής 

πληρωμής με βάση τις παραπάνω από 4-4-2005 και 20-10-2010 επιστολές του πρώην Δήμου 

Αρχαγγέλου προς αυτόν, με τις οποίες ισχυρίζεται ότι ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου να αναγνώρισε ότι 

όφειλε στον καθού το συνολικό ποσό των 54.765,16 ευρώ. Συγκεκριμένα με την από 4-4-2005 

επιστολή του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου προς τον καθού, που φέρεται να υπογράφεται από τον 

Αντιδήμαρχο Αντώνιο Παγκά, χωρίς να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, γνωστοποιείται στον καθού 

ότι δήθεν από τα βιβλία και στοιχεία το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του στις 31-12-2004 

ανερχόταν στο ποσό των 54.765,16 ευρώ, άρα η δήθεν απαίτηση του καθού, την οποία δεν 

αναγνωρίζουμε, είχε γεννηθεί και ήταν δικαστικά επιδιώξιμη πριν τις 31-12-2004. Επίσης με την από 

20-10-2010 επιστολή προς τον καθού, που φέρεται να υπογράφεται από το Δήμαρχο του πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου Αλέξανδρο Παπουρά, χωρίς να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, γνωστοποιείται 

στον καθού ότι ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου όφειλε στον καθού στις 31-12-2008 το ποσό των 

54.765,15 ευρώ, ήτοι μέχρι τις 31-12-2008 δεν είχε εξοφλήσει την παραπάνω δήθεν απαίτηση του 

καθού που είχε γεννηθεί και ήταν δικαστικά επιδιώξιμη πριν τις 31-12-2004, δηλαδή η απαίτηση που 

κατά τον ισχυρισμό αυτού υφίστατο και στις 31-12-2008, δεν ήταν νέα αλλά η ίδια που υφίστατο και 

στις 31-12-2004.  

 Η απαίτηση όμως αυτή του καθού είχε ήδη παραγραφεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της 

παραπάνω με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και της 

επίδοσης αυτής μετά της παρά πόδας αυτής από 10-9-2012 επιταγής προς εκτέλεση, αφού είχε 

παρέλθει χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από τις 31-12-2004, χωρίς να 

συντρέξει κανένας νόμιμος λόγος διακοπής της παραγραφής, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 

93 του ν. 2362/1995, που δεν συνιστά η αναγνώριση χρέους, ενόψει και του ότι όπως αναφέρουμε 

παραπάνω στον πρώτο λόγο οι παραπάνω επιστολές σε καμιά απολύτως περίπτωση δεν συνιστούν 

αναγνώριση χρέους με την έννοια ότι γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία του χρέους, ενόψει 

και του ότι ούτε ο παραπάνω Αντιδήμαρχος ούτε ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου είχαν 

την αρμοδιότητα να προβούν σε κάτι τέτοιο, ανεξάρτητα από το ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από το 

περιεχόμενο των επιστολών αυτών. Επομένως παράνομα εκδόθηκε η παραπάνω διαταγή πληρωμής 
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και άρα παράνομες είναι και η προσβαλλόμενη επιταγή προς εκτέλεση και γιαυτό πρέπει να 

ακυρωθούν για το λόγο αυτό.  

4. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και 

ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως 

ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής. 

Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους 

υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για 

την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, ο τόκος δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλει οι 

ΟΤΑ είναι 6% ετησίως.  

 Στην προκειμένη περίπτωση με την παραπάνω διαταγή πληρωμής υποχρεωθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθού το ποσό των 54.765,16 ευρώ, έντοκα νομίμως από την επομένη ημέρα της 

δήθεν αναγνώρισης της προς τον καθού οφειλής μας, ήτοι από τις 1-1-2005, με βάση δε αυτό ο καθού 

με την προσβαλλόμενη από 10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση μας επιτάσσει να καταβάλουμε σαυτόν 

για τόκους υπερημερίας από τις 1-1-2005 μέχρι τις 10-9-2012 το ποσό των 42.336,33 ευρώ.   

 Σύμφωνα όμως με τα παραπάνω παράνομα η Πρωτοδίκης Ρόδου Ελένη Μπαρκούκη 

υποχρέωσε εμάς με την παραπάνω διαταγή πληρωμής να καταβάλουμε στον καθού το παραπάνω 

ποσό των 54.765,16 ευρώ έντοκα από τις 1-1-2005, αφού δεν είχε προηγηθεί επίδοση σχετικής 

αγωγής που να αφορά την παραπάνω απαίτηση του καθού, ενώ έπρεπε να υποχρεώσει εμάς να 

καταβάλουμε στον καθού το παραπάνω ποσό άτοκα. Επομένως παράνομα με την προσβαλλόμενη από 

10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση επιτάσσει ο καθού εμάς να καταβάλουμε σαυτόν ως τόκους 

υπερημερίας το ποσό των 42.336,33 ευρώ, αν και δεν έγινε επίδοση κάποιας αγωγής και γιαυτό η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση πρέπει να ακυρωθούν για το λόγο 

αυτό ως προς το κονδύλι τους αυτό.  

 Επικουρικά ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας έπρεπε για το χρονικό διάστημα από τις 1-

1-2005 μέχρι τις 10-9-2012 να γίνει με επιτόκιο 6% ετησίως, εφόσον στην παραπάνω διαταγή 

πληρωμής αναφέρεται ότι το ποσό των 54.765,16 ευρώ θα καταβληθεί εντόκως νομίμως, εννοώντας 

προφανώς ότι οφείλεται ο τόκος υπερημερίας που προβλέπεται από το νόμο για τους Δήμους, ήτοι 6% 

ετησίως. Έτσι ο τόκος υπερημερίας (6%) από τις 1-1-2005 μέχρι τις 10-9-2012 έπρεπε να είναι 

25.272,75 ευρώ και όχι το ποσό των 42.336,33 ευρώ. Παράνομα επομένως ο καθού μας επιτάσσει να 

καταβάλουμε σαυτόν ως τόκους υπερημερίας επιπλέον του ποσού των 25.272,75 ευρώ το ποσό των 

17.063,58 ευρώ (42.336,33 – 25.272,75) και γιαυτό η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής και η 

επιταγή προς εκτέλεση πρέπει να ακυρωθούν για το λόγο αυτό ως προς το κονδύλι τους αυτό.  

Επειδή κατά το άρθρ. 628 παρ. 1 περ. α΄  του Κ.Πολ.Δ. ο δικαστής οφείλει να μην εκδώσει διαταγή 

πληρωμής και να απορρίψει τη σχετική αίτηση στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις, εάν δε παρά την έλλειψη εκδώσει διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από 

ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρ. 632 ή 633 του Κ.Πολ.Δ. λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, 

δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη της απαίτησης.  

Επειδή όλοι οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, εμπρόθεσμα δε 

ασκούμε αυτού. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνουν δεκτοί οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής μας. 

Να ακυρωθεί με αριθμό 752/2012 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου και η από 9-10-2012 επιταγή προς εκτέλεση, που 

καταχωρήθηκαν παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής και  

Να καταδικαστεί ο καθού στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου.  

   Ρόδος 18 Οκτωβρίου 2017 

   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 



137  

Για την έγκριση των παραπάνω πρόσθετων λόγων ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και να δοθεί η 

εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 12-12-

2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο οριστεί μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για 

να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να ασκήσω και άλλους πρόσθετους λόγους ανακοπής με 

οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η 

παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω 

έγγραφα, να εξετάσω μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  

Επίσης, λόγω του ότι η παραπάνω ανακοπή προσδιορίστηκε για τις 12-12-2019, θα υποβάλω στο 

Δικαστήριο αίτηση για επίσπευση της συζήτησής της, η δε σχετική αίτηση θα πρέπει να επιδοθεί στον 

καθού η ανακοπή, γιαυτό πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, να ανατεθεί η επίδοση της αίτησης επίσπευσης στο 

δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο».   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/63316/18-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου των από 18-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 434/19-

10-2017 πρόσθετων λόγων ανακοπής, που στρέφονται εναντίον του Χρήστου Μαντούδη του 

Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012  διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκης, οι οποίοι απευθύνονται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Β) Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη, να υποβάλει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση για 

επίσπευση της συζήτησής της παραπάνω ανακοπή και των πρόσθετων λόγων ανακοπής, να παραστεί 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στη δικάσιμο που θα οριστεί, διαφορετικά στις 12-12-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο οριστεί μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να ασκήσει και άλλους πρόσθετους λόγους ανακοπής με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η παραπάνω 

διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, να υποβάλει προτάσεις, να προσκομίσει έγγραφα, να 

εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως 

ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και οι πρόσθετοι λόγοι ανακοπής και να ακυρωθεί η 

παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση.  

Γ) Αναθέτει την επίδοση της αμέσως παραπάνω αίτησης για επίσπευσης στο δικαστικό επιμελητή 

στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο».   

 

ΘΕΜΑ 8ο                                                                Aπόφ. Αρ.  580/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΛΣ5Ω1Ρ-Ζ5Θ  ) 

Παραίτηση από ασκηθέντες πρόσθετους λόγους ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του 

Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/63222/18-10-2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/63222/18-10-2018, ως κατωτέρω:  
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ΘΕΜΑ: Παραίτηση από ασκηθέντες πρόσθετους λόγους ανακοπής κατά του Χρήστου Μαντούδη του 

Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου και της παρά πόδας αυτής από 10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 

 

Ο Χρήστος Μαντούδης του Δημητρίου, άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου, ως καθολικό διάδοχο 

του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, την από 28-8-2012 αίτησή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής με επιστολές του πρώην 

Δήμου Αρχαγγέλου, επί της οποίας εκδόθηκαν οι με αριθμούς 752/2012 διαταγή πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκου, με την οποία 

διέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτόν το ποσόν των 54.765,16 ευρώ, νομιμότοκα από την 

επομένη ημέρα αναγνώρισης της οφειλής (31.12.2004) μέχρις εξοφλήσεως, καταδίκασε επίσης αυτόν 

στη δικαστική δαπάνη του, την οποία όρισε στο ποσόν των 550,00 ευρώ. 

Μετά την έκδοση της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Χρήστος Μαντούδης επέδωσε στο Δήμο 

Ρόδου στις 11-9-2012  αντίγραφο του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής, με την παρά πόδας 

αυτής από 10-9-2012 επιταγή προς εκτέλεση, με την οποία επέτασσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλλει  

σαυτόν το ποσό που αναφερόταν σαυτήν. 

Εναντίον του Χρήστου Μαντούδη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση 

ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 25-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης 630/28-9-2012 ανακοπή του, 

που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 11-12-

2014 και μετά από αναβολές η 12-12-2019.  

Επίσης εναντίον του Χρήστου Μαντούδη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής άσκησα για 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τους από 18-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 539/18-10-2017 

πρόσθετους λόγους ανακοπής, που απευθύνονται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, 

φωτοαντίγραφο των οποίων σας επισυνάπτω, οι οποίοι από λάθος κατατέθηκαν για να δικαστούν με 

τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, αν και η ανακοπή έχει κατατεθεί για να δικαστεί με την 

τακτική διαδικασία, γιαυτό άσκησα για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου τους από 18-10-2017 και με 

αριθμό κατάθεσης 434/19-10-2017 πρόσθετους λόγους ανακοπής, που στρέφονται εναντίον του 

Χρήστου Μαντούδη και της παραπάνω διαταγής πληρωμής και απευθύνονται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, οι οποίοι δικαστούν με την τακτική διαδικασία. 

Μετά από αυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 

72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία θα δίνεται σε εμένα η εντολή, το δικαίωμα και 

η πληρεξουσιότητα να παραιτηθώ από το δικόγραφο των παραπάνω από 18-10-2017 και με αριθμό 

κατάθεσης 539/18-10-2017 πρόσθετων λόγων ανακοπής και να προβώ γενικά σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες προς τούτο. Επίσης πρέπει να ληφθεί απόφαση για ανάθεση στο δικαστικό επιμελητή στο 

Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο της επίδοσης της δήλωσης παραίτησης για το νομότυπο της 

παραίτησης».   

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/63222/18-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Να παραιτηθεί ο Δήμος Ρόδου από το δικόγραφο και το δικαίωμα των από 18-10-2017 και με 

αριθμό κατάθεσης 539/18-10-2017 πρόσθετων λόγων ανακοπής, που άσκησε εναντίον του Χρήστου 

Μαντούδη του Δημητρίου και της με αριθμό 752/2012 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Μπαρκούκη, Πρωτοδίκης και της παρά πόδας αυτής από 

10.09.2012 επιταγής προς εκτέλεση. 
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Β) Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αμέσως 

παραπάνω παραίτηση.  

 

Γ) Αναθέτει την επίδοση στο Χρήστου Μαντούδη του Δημητρίου της δήλωσης παραίτησης από την 

έφεση στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο.  

ΘΕΜΑ 9ο                                                                Aπόφ. Αρ.  581/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙΨΕΩ1Ρ-09Λ  ) 

Παραίτηση από την έφεση του δήμου Ρόδου κατά Νικολάου Ντύλλη και τη με αριθμ. 68/2014 

απόφαση ειρηνοδικείου Ρόδου. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αριθμ.πρωτ. 2/64280/22-10-2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/64280/22-10-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Παραίτηση από έφεση που άσκησε ο Δήμος Ρόδου κατά του Νικολάου Ντύλλη του 

Γεωργίου και της με αριθμό 68/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου. 

Ο Νικόλαος Ντύλλης του Γεωργίου άσκησε την από 5-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 88/27-4-

2012 αγωγή του που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

με την οποία ζητούσε να του καταβάλει, ως καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, 

δεδουλευμένες αποδοχές για την παροχή της εργασίας του για τα χρονικά διαστήματα από 15-11-2007 

μέχρι  31-12-2007, από 1-4-2008 μέχρι 15-11-2008 και από 1-6-2010 μέχρι 17-10-2010, για τα οποία 

δήθεν απασχολήθηκε στον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου, συνολικού ποσού 19.249,82 ευρώ, με το νόμιμο 

τόκο από τότε που κάθε επιμέρους ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο, άλλως από την επίδοση της αγωγής 

του μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 68/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία 

έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και υποχρέωσε το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στον Νικόλαο Ντύλλη το 

ποσό των 4.764,08 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής σε ποσοστό 6% ετησίως 

μέχρι την εξόφληση.  

Κατά του Νικολάου Ντύλλη και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 10-

10-2016 και με αριθμό κατάθεσης 34/2016 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

204/3-5-2017) έφεσή του, που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε αρχικά η 18-12-2017 και μετά από αναβολές η 1-10-2018 οπότε και ματαιώθηκε η συζήτησή 

της και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Ε Φ Ε Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα. 

Κ Α Τ Α 

Νικολάου Ντύλλη του Γεωργίου, κατοίκου Δ.Κ. Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου. 

Κ Α Τ Α 

Της με αριθμό 68/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου 

___________________________________ 

Ο εφεσίβλητος άσκησε την από 5-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 88/27-4-2012 αγωγή του που 

στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να του 

καταβάλουμε, ως καθολικοί διάδοχοι του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου, δεδουλευμένες αποδοχές για την 

παροχή της εργασίας του για τα χρονικά διαστήματα από 15-11-2007 μέχρι  31-12-2007, από 1-4-

2008 μέχρι 15-11-2008 και από 1-6-2010 μέχρι 17-10-2010, για τα οποία δήθεν απασχολήθηκε στον 

πρώην Δήμο Αρχαγγέλου, συνολικού ποσού 19.249,82 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε 

επιμέρους ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο, άλλως από την επίδοση της αγωγής του μέχρι την πλήρη 

εξόφληση. 
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Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 68/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία 

έκαμε μερικά δεκτή αυτήν και μας υποχρέωσε να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 

4.764,08 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής σε ποσοστό 6% ετησίως μέχρι την 

εξόφληση.  

Την απόφαση αυτή εκκαλούμε για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο λόγο και για όσους άλλους 

επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα. 

Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις, ήτοι τα έγγραφα που 

προσκομίστηκαν και τις καταθέσεις των μαρτύρων και δέχτηκε ότι ο εφεσίβλητος απασχολείτο από 

τον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου με την ειδικότητα του χειριστή μηχανημάτων έργων κατά το χρονικό 

διάστημα από Ιούνιο 2010 έως τον Οκτώβριο 2010 και ότι δεν του καταβλήθηκαν οι δεδουλευμένες 

αποδοχές. Έτσι έκαμε μερικά δεκτή την παραπάνω αγωγή του εφεσίβλητου και υποχρέωσε εμάς, ως 

καθολικούς διαδόχους του πρώην Δήμου Αρχαγγέλου να καταβάλουμε στον εφεσίβλητο το ποσό των 

4.764,08 ευρώ. 

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση εκτιμούσε ορθά τις αποδείξεις έπρεπε να δεχτεί ότι ο 

εφεσίβλητος ουδέποτε απασχολήθηκε στον πρώην Δήμο Αρχαγγέλου το παραπάνω χρονικό διάστημα, 

αλλά και τα άλλα χρονικά διαστήματα που αναφέρει στην αγωγή του, με την παραπάνω ειδικότητα ή 

με οποιαδήποτε άλλη και επομένως δεν όφειλε ο πρώην Δήμος Αρχαγγέλου και σήμερα εμείς να 

καταβάλει στον εφεσίβλητο οποιεσδήποτε αποδοχές. Έτσι έπρεπε να απορρίψει εξ ολοκλήρου την 

αγωγή του εφεσίβλητου ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη. 

Επειδή ο λόγος αυτός της έφεσής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η έφεσή μας αυτή. 

Να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη με αριθμό 68/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με σκοπό να 

απορριφθεί εξ ολοκλήρου η από 5-4-2012 και με αριθμό κατάθεσης 88/27-4-2012 αγωγή του 

εφεσίβλητου, που στρεφόταν εναντίον μας και απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικαστεί ο εφεσίβλητος στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μας 

δικηγόρου και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. 

  Ρόδος 10 Οκτωβρίου 2016 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Επειδή παρά τις προσπάθειες που έγινα δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει ο Δήμος 

Ρόδου ότι ο εφεσίβλητος δεν απασχολείτο από τον πρώην Δήμου Αρχαγγέλου με την ειδικότητα του 

χειριστή μηχανημάτων έργων κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2010 έως τον Οκτώβριο 2010 και 

αν απασχολείτο ότι του καταβλήθηκαν οι δεδουλευμένες αποδοχές του, με αποτέλεσμα να μη γίνει 

δεκτή η παραπάνω έφεση. Γιαυτό, για την αποφυγή καταβολής περαιτέρω εξόδων και τόκων θα 

πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 

3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, να παραιτηθεί από το δικόγραφο και το δικαίωμα της παραπάνω 

έφεσης και να δοθεί σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να προβώ σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες για την παραίτηση αυτή. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση της 

επίδοσης της δήλωσης παραίτησης από την έφεση στον δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου 

Κων/νο Πούλιο.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 
Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/64280/22-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 
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 Το άρθρο 72 παράγραφο του Ν.3852/10  και το άρθρο 77 του 4555/2018, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Να παραιτηθεί ο Δήμος Ρόδου από δικόγραφο και το δικαίωμα της από 10-10-2016 και με αριθμό 

κατάθεσης 34/2016 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 204/3-5-2017) έφεσης  

που άσκησε εναντίον του Νικολάου Ντύλλη του Γεωργίου και της με αριθμ. 68/2014 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Ρόδου και η οποία απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου. 

Β) Παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στο νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια 

εντολή κ. Δημήτριο Σαλαμαστράκη να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την αμέσως 

παραπάνω παραίτηση, μετά την νόμιμη παραίτηση του Νικολάου Ντύλλη του Γεωργίου από την 

απαίτησή του για καταβολή τόκων και δικαστικών εξόδων γενικά.  

Γ) Αναθέτει την επίδοση στο Νικόλαο Ντύλλη του Γεωργίου της δήλωσης παραίτησης από την 

έφεση στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Κων/νο Πούλιο..  

                                                                 

 

ΘΕΜΑ 10ο                                                                Aπόφ. Αρ.  582/ 2018 (ΑΔΑ: Ω4ΤΔΩ1Ρ-Κ17 ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αναπλάσεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. 

Λαχανιάς». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63220/18-10-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, μέσω της οποίας διαβιβάζετε το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο «Αναπλάσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Λαχανιάς», με αρ. πρωτ.: 16/63220/18-10-2018, 

ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 76505 για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» 

ΣΧΕΤ   : 16/61235/09-10-2018  
 

    Σε συνέχεια του σχετικού με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του 

Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ», σύμφωνα με 

το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 47,00% 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 43,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 42,00% 

και ποσό προσφοράς 42.747,45€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 42,34 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 31.476,63 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.665,79 

Σύνολο Ι : 37.142,42 

Απρόβλεπτα 15% : 5.571,38 

Αναθεώρηση  33,67 

Σύνολο ΙΙ : 42.747,45 

 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και  

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016. 
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ΘΕΜΑ:  Διαβίβαση 1
ου

 Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 76505 

του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ» του Δήμου Ρόδου, 

Προϋπολογισμού : 91.934,96 € με ΦΠΑ 24%.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

 

1
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  (1
o
 ΣΤΑΔΙΟ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  με  α/α  συστήματος  76505  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :   

« ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ »  

Στην Ρόδο την 08/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. (σύμφωνα με την διακήρυξη ανοιχτής 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας), στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της 

ΠΝΑΙ (Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος 85131), συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) που συστήθηκε 

με την με αρ. 376/2018 (ΑΔΑ: 7ΑΤΥΩ1Ρ-ΤΜ8) Απόφαση της 26
ης

 /θέμα 10
ο
 /11-07-2018 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, προκειμένου να  αποσφραγίσει 

ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον α/α συστήματος 76505 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 

της με αριθ. πρωτ.: 16/54164/06-9-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003651038) διακήρυξης του Δήμου 

Ρόδου, για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Γεωργίου Κωνσταντίνος, ως Πρόεδρος,  

2. Ποντίκας Σάββας, τακτικό μέλος,  

3. Διάκουλας Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος,  

σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους της επιτροπής, Αναστασίας Ρεΐση, που δεν μπόρεσε να 

παραβρεθεί καθώς έχει αποσπασθεί στο Δήμο Μεγάρων Περιφέρειας Αττικής με την υπ’ αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.41/737/30300/28-8-2018 Απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη διακήρυξη του έργου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 

λόγω διαγωνισμό, παραθέτει 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 76505. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 

η 02/10/2018, και ώρα 10.00. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη η 08/10/2018, 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 08/10/2018, και ώρα 10:00 και 

ολοκληρώθηκαν αυθημερόν.  

Πιο συγκεκριμένα η Ε.Δ., για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), ο 

πρόεδρος της κ. Γεωργίου Κωνσταντίνος και το 1
ο
 μέλος κ. Ποντίκας Σάββας, ενώ το άλλο μέλος της 

επιτροπής κ
ος

 Διάκουλας Κωνσταντίνος ήταν παρών στην όλη διαδικασία της αποσφράγισης αλλά δεν 

είχε κωδικό, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 76505 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. Σαρακίνη Κοσμά 

στην Ε.Δ.)  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Συμμετεχόντων ανέρχεται 

στους 6 (έξι). 
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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 κοινοποίησε ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος σε όλους του συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, καθώς επίσης και τον 

ανήρτησε στο Portal. 

Κατόπιν η Ε.Δ. προέβη στις εξής ενέργειες :  

1. Έλεγξε ότι οι έντυποι (όχι ηλεκτρονικοί) φάκελοι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (εντός τριών εργάσιμων ημερών) σύμφωνα με την Διακήρυξη.  

2. 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).  

3. Έγινε έλεγχος ομαλότητας για κάθε μια ξεχωριστά από τις οικονομικές προσφορές.  

4. Έγινε έλεγχος εγκυρότητας για κάθε μια ξεχωριστά, των εγγυητικών επιστολών.  

5. Έγινε έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών.  

6. Έγινε έλεγχος των περιεχομένων των Τ.Ε.Υ.Δ.  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού διαπιστώνει ότι είναι αποδεκτές οι προσφορές όλων των  συμμετεχουσών 

οικονομικών φορέων, με την σειρά μειοδοσίας που προκύπτει από το σύστημα,  σύμφωνα με 

το συνημμένο 2  και  

Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι   

την έγκριση του παρόντος 1
ου

 Πρακτικού Διεξαγωγής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (α/α 

συστήματος 76505) με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.», με μέση έκπτωση 42,34% επί των τιμών του 

τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς  42.747,45€ χωρίς Φ.Π.Α.  

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 (Δήμος Ρόδου),  κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 4.1 της Διακήρυξης, μαζί με τον πλήρη φάκελο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

με α/α συστήματος 76505.  

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου του διαγωνισμού, γίνεται η Διαβίβαση του ηλεκτρονικού Φακέλου 

Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στον χειριστή του διαγωνισμού κ. Σαρακίνη Κοσμά, υπαλλήλου του 

Δήμου Ρόδου.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63220/18-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 Την με αρ. 401/2018 (ΑΔΑ: ΩΒΠΛΩ1Ρ-ΒΓΦ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός των 

όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ», 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη κατασκευής του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ», 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε.», με 

μέση έκπτωση 42,34% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς  42.747,45€ 

χωρίς Φ.Π.Α. όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρονται: 
 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 47,00% 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 43,00% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 42,00% 

 

και ποσό προσφοράς 42.747,45€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 42,34 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 31.476,63 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 5.665,79 

Σύνολο Ι : 37.142,42 

Απρόβλεπτα 15% : 5.571,38 

Αναθεώρηση  33,67 

Σύνολο ΙΙ : 42.747,45 

                                                                     

ΘΕΜΑ 11ο                                                                Aπόφ. Αρ.  583/ 2018 (ΑΔΑ: Ω5ΛΩΩ1Ρ-ΘΣΡ  ) 

Έγκριση πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο 

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας Δημοτικής 

Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» 

 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63157/18-10-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/63157/18-10-2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 628.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.   

        
Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016,  
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Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική 

κλήρωση στις 18-10-2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων  , με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά 

και αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΦΗΜΙΑ  ΑΡΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ » προϋπολογισμού  628.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως 

εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΦΗΜΙΑ  ΑΡΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63157/18 - 10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

http://mimed.ggde.gr/
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και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 18/10/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με προϋπολογισμό  628.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΥΦΗΜΙΑ  ΑΡΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

ΘΕΜΑ 12ο                                                                Aπόφ. Αρ.  584/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΗΕΥΩ1Ρ-33Ξ  ) 

Έγκριση πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο 

«Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανιών – Απολλώνων – 

Σαλάκου Δημοτικής ενότητας Καμείρου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63161/18-10-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/63161/18-10-2018, ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: 

“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ-ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-

ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ”, προϋπολογισμού 

609.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του 

άρθρου 221 του ν. 4412/2016 

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση 

στις 18-10-2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη) είναι: 

 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.  

Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ – ΕΛΕΟΥΣΑΣ –ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ –ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ –

ΣΑΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού  609.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63161/18 - 10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016,  

 το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών 

επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016,  

 Τα αποτελέσματα της από 18/10/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. 

ΔΙΜΥΛΙΑΣ – ΕΛΕΟΥΣΑΣ –ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ –ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ –ΣΑΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ», με προϋπολογισμό  609.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α., ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΠΑΔΗ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΥΜΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΩΤΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

ΘΕΜΑ 13ο                                                                Aπόφ. Αρ.  585/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΙΩΗΩ1Ρ-Π14  ) 

Έγκριση πρακτικού, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού της προμήθειας για την 

συμπλήρωση Εορταστικού Διακόσμου Δήμου Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/63954 /22-10-2018) 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/63954/22-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζετε 

το πρακτικό ανοίγματος – αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια για τη συμπλήρωση εορταστικού διακόσμου Δήμου Ρόδου», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού της προμήθειας για την 

συμπλήρωση Εορταστικού Διακόσμου Δήμου Ρόδου. 

 

Παρακαλούμε:  

1. Για την έγκριση του συνημμένου πρακτικού ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

 

2. Τον ορισμό ως οριστικό ανάδοχο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ την SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΔΟΥ αντί του ποσού των 49.650,84€ με το Φ.Π.Α 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ροδίων  σήμερα 22-10-2018 , 

ημέρα  Δευτέρα, συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού , η οποία συγκροτήθηκε με την  
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αριθμ. 460\2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αποσφραγίσει τους 

φακέλους των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου για το  διαγωνισμό 

που προκηρύχθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες :  

1. Κων/νος Βασιλώττος                

2. Βασίλειος Διακολιός                 

3. Κοσμάς Σαρακίνης  

Με την υπ΄ αριθ. 544/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της 

παρούσας Επιτροπής που όριζε προσωρινό μειοδότη την SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΔΟΥ. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με 

την υπ’ αριθ. πρωτ 16/63503/19-10-2018 πρόσκληση του Δήμου Ρόδου   να προσκομίσει σε 

σφραγισμένο φάκελο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 19-10-2018. Ο 

προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών 

εμπροθέσμως.  

Μετά το άνοιγμα των Φακέλων των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης η  Επιτροπή αξιολόγησης  

διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο τους τα έκανε δεκτά και γνωμοδοτεί προς την Οικονομική 

Επιτροπή για τον διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  ως οριστικό ανάδοχο:  

την SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΔΟΥ αντί του ποσού των 

49.650,84€ με το Φ.Π.Α. 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/63954/22-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 Την με αρ. 460/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΦ1Ω1Ρ-0Γ0) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Συγκρότηση 

επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια  για την συμπλήρωση εορταστικού 

διακόσμου Δήμου Ρόδου¨ και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ίδιου διαγωνισμού», 

 Την με αρ. 544/2018 (ΑΔΑ: 6ΣΕΙΩ1Ρ-ΖΔΙ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση Πρακτικών, 

ορισμός προσωρινού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια για την συμπλήρωση 

Εορταστικού Διακόσμου Δήμου Ρόδου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 

ανοίγματος - αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

Β)  Ορίζει οριστικό ανάδοχο της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» την SEASONS DECORATIONS-ΣΟΦΙΑ 

ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΔΟΥ αντί του ποσού των 49.650,84€ με το Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ 14ο                                                                Aπόφ. Αρ.  586/ 2018 (ΑΔΑ: 72ΙΟΩ1Ρ-9ΞΦ  ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βρεφονηπιακού 

σταθμού στην οδό Κισθηνίου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/63046/17-10-2018) 
Ο ίδιος Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της επιτροπής του 

διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου»  με 

αριθμ.πρωτ. 2/63046/17-10-2018 η οποία έχει ως εξής  
           « ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                          

             ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ» 

 

     

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το 

οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η        εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με τα κάτωθι 

ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών: 

Κατηγορία  έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 46 % 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 46 % 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  46 % 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 46 % 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 42 % 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 46 % 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ 46 % 

ΙΣΧΥΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ 47 % 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 46 % 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 42 % 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 46 % 

και ποσό προσφοράς   102.701,96 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή μέση έκπτωση 44,63% Το παραπάνω 

ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών 75.683,09 

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18% 13.622,96 

ΣΥΝΟΛΟ I 89.306,05 

Απρόβλεπτα 15% 13.395,91 

Αναθεώρηση                0 

Σύνολο II 102.701,96 

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης  του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κας Παρασκευοπούλου Άννας) 

                                                              

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 76638  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

    «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ»  

 

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, στις  

17/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 736/2017 (ΑΔΑ ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

Παρασκευοπούλου Άννα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως πρόεδρο 

Φωτίου Αναστάσιο, Πολιτικό Μηχανικό – ως μέλος 

Μάγο Κυριάκο - Παντελεήμονα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό – ως μέλος, (αντικαταστάτης της κας 

Θεοχαρίδου Βασιλικής που απουσιάζει) 
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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 230.000,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (185.483,68 € προ ΦΠΑ) 

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  76638. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 334/2018 (ΑΔΑ 78Κ9Ω1Ρ-ΓΦ8)  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 2/55897 (ΑΔΑ: 7ΖΧ9Ω1Ρ-ΛΜΔ ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003697069/17-09-2018 

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. 05/10/2018 11:32:18 

2 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε 10/10/2018 14:07:03 

3 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 10/10/2018 17:39:32 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 10/10/2018 20:16:15 

5 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 10/10/2018 22:31:29 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 11/10/2018 09:20:51 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11/10/2018 09:25:12 

8 P. & C. DEVELOPMENT S.A. 11/10/2018 09:53:59 

Επίσης στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά η εταιρεία Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε., η 

οποία μετά από αίτημά της απέσυρε την προσφορά, σύμφωνα με την με αριθμό 564/2018 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού προέβησαν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  και 

καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας:  

Σειρά 

Μειοδοσίας 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α 

Προσφοράς 

Ποσοστό 

1 5 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 95250 44,63 % 

2 6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 95287 43,16 % 

3 1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 92585 34,10 % 

4 3 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 94549 31,53 % 

5 8 P. & C. DEVELOPMENT S.A. 93636 31,33 % 

6 2 ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε 95165 30,78 % 

7 4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 95233 28,10 % 

8 7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

95187 25,09 % 

 

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 αποκλείστηκαν οι εταιρίες: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ. Ο.Ε.,  ΚΑΚΝΗΣ ΕΜΜ.-ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧ. Ο.Ε., και  ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ, γιατί  ενώ 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού στα κριτήρια  Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (άρθρο 22Δ 

)   «οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών του 

έργου, με επίσκεψη τους στον χώρο», εντούτοις αυτό δεν δηλώθηκε στα ΤΕΥΔ που υπέβαλαν  

(αντίστοιχο σημείο Γ  του Μέρους IV του ΤΕΥΔ του έργου:  «3) Ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, με επίσκεψή του στον χώρο 

κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων».)  
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Οι  οικονομικοί φορείς  με Α/Α 1,2,3,4,7 υπέβαλαν εμπρόθεσμα εντός 3 εργάσιμων  ημερών 

από την υποβολή της προσφοράς τους, την πρωτότυπη εγγυητική τους επιστολή. 

Οι οικονομικοί φορείς με Α/Α 5,6 και 8 υπέβαλαν ηλεκτρονική εγγυητική επιστολή.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, και 

επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα όλων των εγγυητικών επιστολών.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας «Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 44,63% και προσφερόμενη τιμή 102.701,96€ 

(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 «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.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,  

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

 Την εισήγηση της  επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού 

σταθμού στην οδό Κισθηνίου»  με αριθμ.πρωτ. 2/63046/17-10-2018. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

 Α) Εγκρίνει  αυτούσιο το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο:  Αποκατάσταση 

Βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου» 

 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.».   

 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  587/ 2018 (ΑΔΑ: 6Α4ΩΩ1Ρ-Τ4Δ  ) 

  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου(υπάλληλος Λαός 

Ιωάννης) ποσού 3.936,18 Ευρώ, για δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων. 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64362/23-10-2018) 
 

Ο ίδιος Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών   με αριθμ.πρωτ. 16/64362/23-10-2018 η οποία έχει ως εξής  
«ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου.  

 

1. Στον  προϋπολογισμό  οικ. έτους 2018 και με Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων 

παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση 

δικτύων», έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.  

2. Η τεχνική υπηρεσία μας, βάση του Τεχνικού Προγράμματος και τον προγραμματισμό του 

Δήμου αιτήθηκε από την ΔΕΔΔΗΕ τα κάτωθι: 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615886 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6582/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615885 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6583/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 
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- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615884 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6584/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615883 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6587/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615995-01στην περιοχή 

πίσω από AUDI Ξενάκη στην Δ.Κ. Καλλιθέας, συνολικού κόστους 384,42€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7468/16-10-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους 

στην Δ.Ε Κρεμαστής συνολικού κόστους 97,52€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7480/17-10-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Μετατόπιση παροχής με αριθμό 52534905-01 στην οδό Καλύμνου της Δ.Κ. Ρόδου συνολικού 

κόστους 252,52€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3119/07-05-

2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

-  Το συνολικό ποσό των ανωτέρω ανέρχεται σε 3.936,18 

3. Οι πληρωμές στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η εταιρεία δεν εκδίδει τιμολόγιο 

επί πιστώσει αλλά μόνο εφόσον εξοφληθεί η δαπάνη. Από την άλλη πλευρά όμως, η έκδοση 

εντάλματος για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης από τους Δήμους προϋποθέτει την 

έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο της πληρωμής. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο που 

μπορεί να επιλυθεί μόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το οποίο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του  Ν 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση του. Με την απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή 

επίσης καθορίζει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του τριμήνου πρέπει δε να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα πριν το τέλος του οικονομικού έτους 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959 

4. Τα  εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

5. Στην Οικονομική υπηρεσία έχει σταλεί η σχετική πρόταση για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 

3.936,18€ σε βάρος του Κ.Α. 20-6211.0002 οικονομικού έτους 2018. 

Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση : 

1.  Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού (3.936,18 €) ευρώ σε βάρος 

του Κ.Α. 20-6211.0002 & τίτλο: «Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – 

μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων» 

2. Να ορίσει ως υπόλογο τον κ. Λαό Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. 

3. Η απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο υπάλληλο να  γίνει σε διάστημα τριών μηνών από την 

ημέρα της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17/5-15/6/1959.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών   με αριθμ.πρωτ. 16/64362/23-10-

2018. 
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 Την απόφαση 572/2018 (Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) της οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ορίζει τον κ Λαό Ιωάννη , μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου, ως υπόλογο για τη διαχείριση 

του χρηματικού εντάλματος πληρωμής ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριανταέξι ευρώ και 

δεκαοκτώ λεπτών (3.936,18 €) που θα εκδοθεί για : 

-   Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615886 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6582/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615885 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6583/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615884 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6584/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615883 στην Τ.Κ. 

Σορωνής, συνολικού κόστους 800,43€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 6587/19-09-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Χορήγηση νέας παροχής Δημοτικού Φωτισμού με αριθμό παροχής 52615995-01στην περιοχή 

πίσω από AUDI Ξενάκη στην Δ.Κ. Καλλιθέας, συνολικού κόστους 384,42€ (με το ΦΠΑ και 

έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7468/16-10-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της 

ΔΕΔΔΗΕ 

- Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  για την τοποθέτηση δύο (2) ΦΣ σε υφιστάμενους στύλους 

στην Δ.Ε Κρεμαστής συνολικού κόστους 97,52€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) 

σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 7480/17-10-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ 

- Μετατόπιση παροχής με αριθμό 52534905-01 στην οδό Καλύμνου της Δ.Κ. Ρόδου συνολικού 

κόστους 252,52€ (με το ΦΠΑ και έξοδα τραπέζης 0,8€) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 3119/07-05-

2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Β) 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 2

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  588/ 2018 (ΑΔΑ: 6Ι0ΞΩ1Ρ-Ι2Χ  ) 

 Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην 

Δ.Κ. Έμπωνας και στην Τ.Κ.Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» με 

προϋπολογισμό 628.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64230/22-10-2018) 

O ίδιος (ο Πρόεδρος), θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/64230/22-10-2018, δια της οποίας 

προτείνονται οι όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για 

την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας και 

στην Τ.Κ.Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου», ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου. 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου : 

 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 628.000,00 ευρώ 

με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 

64-7341.0005  και πίστωση  # 628.000,00# ευρώ.   
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/64230/22-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 822/2017 (ΑΔΑ: ΩΚΙ3Ω1Ρ-3ΗΤ) περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου 

κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

με προϋπολογισμό 628.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. ως κατωτέρω: 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ   

 

xxxiv
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

CPV 45233120-6 

 

Εκτιμώμενης αξίας  506.451,61  Ευρώ 

           (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364631, 2241364638 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Χατζή Αναστασία, Χατζηβάσιλας Παναγιώτης 

 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 Φορέας κατασκευής του έργου: . ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ-         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
xxxv

 ή στον ανάδοχο τα 

στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

 2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
xxxvi

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 
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ιγ)  σχέδια
xxxvii

 

 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr .............
  

xxxviii  xxxix
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ............................
xl 

 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις ……/……/………..…
xli

 

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, 

κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση 

με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document 

Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και 

υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-

10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
xlii

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον 

ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 

(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, 

στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους 

προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 

υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους 

της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 

παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) 

και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες 

επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους 

όρους της  παρούσας διακήρυξης.
xliii

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 
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117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην 

απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 

εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 

βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . xliv 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
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που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών
 xlv

 τα προβλεπόμενα 

στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης
xlvi

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
xlvii

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 
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Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  

αναστολών επί αυτών και 
xlviii

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται
xlix

,  

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
l
. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  προσέλθει 

σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η αναθέτουσα αρχή 

προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση ειδικής 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, 

προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν λόγω κοινοποίηση 

επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρ. 3 

του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
li
.  

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
lii
. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
liii

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
liv

. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 

ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 

προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης 

λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την 

ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 

συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της 

αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 

προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Το συμφωνητικό. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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2. Η παρούσα Διακήρυξη. 

3. Η Οικονομική Προσφορά. 

4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  

Παραρτήματα τους,  

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
lv
. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 
lvi

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
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- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
lvii

 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
lviii

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

1.      «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση lix   » 

2. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

3. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
lx
, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

4. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

2014-2020¨ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1,  

με κωδικό ΣΑΕ έργου:2018ΣΕ08210006. Το έργο είναι ενταγμένο ως πράξη στο  
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Πρόγραμμα  ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020¨  στο πλαίσιο του Μέτρου 

4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: ¨Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις¨ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.0006108243
lxi

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
lxii

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 Η αναθέτουσα αρχή
lxiii

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
lxiv

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Το έργο έχει εγγραφεί στην ΣΑ 082/1 με Κωδ. Έργου 2018ΣΕ08210006 σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ.59594/4-6-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 

Ω4ΡΗ465ΧΙ8-0Ι9). 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  1.135 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.Α/1.121 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
lxv

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 

Τίτλος του έργου 

 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής 

Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» CPV 45233120-6 

  

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

 



167  

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
lxvi

  506.451,61  Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

373.042,85 €  

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 67.147,71 € 

Απρόβλεπτα
lxvii

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

66.028,58 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
lxviii

 

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 232,47 €, σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 

            Η Δ.Κ Έμπωνας και η Τ.Κ Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου του  Δήμου Ρόδου. 

 

11.3.      Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  

Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την οδοστρωσία και 

ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ  Έμπωνας , στην Τ.Κ Κρητηνίας και στον 

οικισμό του Μανδρικού του Δήμου Ρόδου. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής : 

1. Χωματουργικά : Διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων και αποστράγγισης  

2. Τεχνικά Έργα : Κατασκευή οχετών όμβριων με τσιμεντοσωλήνες 

3. Οδοστρωσία : Κατασκευή βάσης μεταβλητού πάχους και ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρωσίας 

4. Ασφαλτικά : Διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

σε όλο το μήκος των δρόμων. 

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 
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Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
lxix

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

  
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

 

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
lxx

 

  

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
lxxi

 

 

13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

 

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

10.129,03 ευρώ. 
lxxii

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
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 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

 

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

 

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας. 

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
lxxiii

. 

 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
lxxiv

 

 

16.1 
lxxv

  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
lxxvi

 

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 

 

 

Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 



170  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης .  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
 lxxvii

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
lxxviii  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
lxxix

.  

 

Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών- 

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
lxxx

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ........................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα  .............................. και ώρα .....................
lxxxi

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
lxxxii

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να  ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
lxxxiii

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο (ΑΔΑΜ Περίληψης 

…………………………..…και ΑΔΑΜ Διακήρυξης……………………………….….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποlxxxiv, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 lxxxv

 που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
lxxxvi

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
lxxxvii,

 

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β
lxxxviii

 

πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
lxxxix

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
xc

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
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προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
xci

. 

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος............
xcii

 

(όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 

β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται
 xciii

η παράγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:xciv

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 xcv  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
xcvi

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
xcvii  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 xcviii

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
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Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
xcix

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
c
  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

θα πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις 

αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4β 

του άρθρου 100 του ν.3669/2008, όπως  αυτό  τροποποιήθηκε με το αρθ.107 του Ν. 4199/2013 

παράγραφος 6. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 23.5 

παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ci
  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 4α του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cii

 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
ciii

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  
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Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
civ

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
cv

. 

 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
cvi

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία  εντός έξι (6) μηνών  πριν από την ημερομηνία υποβολής  των 

δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
cvii

  του άρθρου 22 Α.  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 

φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
cviii

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
cix 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
cx

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cxi

 περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
cxii

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
cxiii

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 
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που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, , πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
cxiv

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cxv

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
cxvi

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
cxvii

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
cxviii

 στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
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επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

 

Η οικονομική και χρηματοοικονομικη επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
cxix

 

 

 

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 

ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 

ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά 

τις κείμενες διατάξεις  

 

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

 

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. 

   

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 



180  

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 cxx

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

 

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
cxxi

 

Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 



181  

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
cxxii

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν  

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
cxxiii

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως  (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
cxxiv

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  

   

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι  τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

 

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

 (α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
cxxv

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  (στο Μέρος IV ο οικονομικός 

φορέα μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα  κριτήρια 
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επιλογής χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη  ενότητα του Μέρους IV). 

 

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
 cxxvi

 

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

 

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 822/16 -

10-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΙ3Ω1Ρ-3ΗΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. 

 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  

 
ΘΕΜΑ 3

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  589/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΧΛ4Ω1Ρ-ΝΚΘ  ) 

Έγκριση και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις 

Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανίων- Απολλώνων- Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας 

Καμείρου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64234/22-10-2018) 

O  Πρόεδρος, θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με  αρ. πρωτ.: 16/64234/22-10-2018, δια της οποίας προτείνονται οι 

όροι διακήρυξης για τις ανάγκες διεξαγωγής διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – 

Πλατανίων- Απολλώνων- Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου», ως εξής: 
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 «ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων Διακήρυξης  έργου 

Σας αποστέλλουμε το   σχέδιο   Διακήρυξης του παρακάτω έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 628.000,00 ευρώ 

με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που  είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 στον Κ.Α.: 

64-7341.0005  και πίστωση  # 628.000,00# ευρώ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τον καθορισμό των όρων Διακήρυξης του έργου του 

θέματος.»  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. 

Αλέξανδρου Μπεκιάρη) 

 

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

Επιτροπής, για τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/64234/22 - 10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 

 Την προφορική ενημέρωση του Προέδρου, 

 Την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 821/16-10-2017 (ΩΗΥ2Ω1Ρ-ΨΟΧ)  περί έγκρισης κατασκευής του 

δημοπρατούμενου έργου,  

 Την υπ’ αριθμ. 572/2018 (Α.Δ.Α: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας 

– Πλατανίων- Απολλώνων- Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου», προϋπολογισμού 

609.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και  ΦΠΑ., ως κατωτέρω: 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ   

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

Ε Ρ Γ Ο Υ  
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Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΔ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  
 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ- ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-

ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ  

CPV 45233120-6 

Εκτιμώμενης αξίας  491.129,03 Ευρώ 

           (πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας  

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός  : ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 52 ΚΑΙ ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ ΓΩΝΙΑ (1
ΟΣ

 ΟΡΟΦΟΣ) 

Ταχ.Κωδ. : 85 100 

Τηλ. : 2241364628 

Telefax : 2241364695-2241364610 

E-mail : texnikes@rhodes.gr 

Πληροφορίες:  : Ζανεττούλη Στεργούλα, Μαγριπλής Εμμανουήλ 

 Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 Φορέας κατασκευής του έργου: . ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 Προϊσταμένη Αρχή : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  σύναψης ή 

εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους προσφέροντες
cxxviii

 ή στον ανάδοχο 

τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό 

διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 

 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 

2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα
 
: 

α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
cxxix

, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

υποσυστήματος, 

ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  

στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  

ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 

η) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  

θ) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 

ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 

ια) η τεχνική μελέτη, 

ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

ιγ)  σχέδια
cxxx

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης
 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr .............
  

cxxxi  cxxxii
 

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την ……………………......
cxxxiii 

 η αναθέτουσα αρχή 

παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.rhodes.gr/
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……/…../………..…
cxxxiv

 

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών  με  χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται 

ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της 

προσφοράς,  προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, 

κατά την σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση 

με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας, ως συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν 

χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής  στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 

προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document 

Format (PDF) ή ως χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 

ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

3.5  Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας και 

υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ 117384/26-

10-2017 Κ.Υ.Α.  
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
cxxxv

. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 

(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document 

Format (PDF). 

δ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 

εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, 

στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016. 

ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

(«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)). Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από τους 

προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 

υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους 

της προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 

αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 

παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) 

και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

προσφέροντες με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, 

προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 

στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες 

επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους 

όρους της  παρούσας διακήρυξης.
cxxxvi

 

ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

3.6  Απόσυρση προσφοράς 

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που 

φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  

με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 

117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α., μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του προσφέροντα, προβαίνει στην 

απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 

εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  

των προσφορών. 
 

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική προστασία 

4.1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/ Έγκριση πρακτικού  

α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 

παρούσας, και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους 

προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα.  

β) Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο 

άρθρο 18 της παρούσας,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.  

γ) Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
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βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 

έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. 

ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 

σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της. 

στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της παρούσας κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν 

η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών,  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 

εργάσιμες ημέρες. 

ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης  του πρακτικού της, επικοινωνεί με 

τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται 

από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα και κινείται 

διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και επόμενα του ν. 

3669/2008. 

η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 

παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 

διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 

μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση . cxxxvii 

θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 

προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. Κατά 

της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 

ι) Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 

τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 

4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της σχετικής 

ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 

τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας (15) δεκαπέντε ημερών
 cxxxviii

 τα 

προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης
cxxxix

. 

β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 

ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή. 

 γ) Αν δεν υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά  ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα υποβάλει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν μέσω της λειτουργικότητας της 

“Επικοινωνίας” του υποσυστήματος. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό β) και γ) αναφερόμενα, προσκομίζονται υποχρεωτικά 

από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 

έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. 

δ) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι: 

I) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι ψευδή 

ή ανακριβή ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 



189  

ii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 
cxl

 

απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της ειδοποίησης/πρόσκλησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία, στη συνέχεια,  το κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη απόφασης. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού, στην κοινοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 

τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα Δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

ε) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών, τόσο της άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας, όσο και των αποφάσεων  

αναστολών επί αυτών και 
cxli

, ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, εφόσον απαιτείται
cxlii

,  

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3-23.10 της παρούσας, μετά από σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προκειμένου να  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 

άρθρου 21,  ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια  επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου. 

Μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος κοινοποιείται η απόφαση 

κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
cxliii

. Με την ίδια απόφαση  καλείται ο ανάδοχος όπως  

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού,  θέτοντάς του η 

αναθέτουσα αρχή προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση ειδικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του 

υποσυστήματος, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η εν 

λόγω κοινοποίηση επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με 

οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.        

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του
cxliv

.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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 (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
cxlv

. 

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 

ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 

οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 

αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, , εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:   

α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 

1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.  

β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 

του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017   

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
cxlvi

. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
cxlvii

. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς 

προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν 

εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη 

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το 

προβλεπόμενο παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 

135 του ν. 4412/2016. 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 

καθορίζεται  ως κατωτέρω.   

iv) Το συμφωνητικό. 

v) Η παρούσα Διακήρυξη. 

vi) Η Οικονομική Προσφορά. 

vii) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  

viii) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

ix) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

τα  

 Παραρτήματα τους,  

x) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

xi) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

xii) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  

xiii)  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

 

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 

6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

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

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα.  

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

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί έγγραφο
cxlviii

. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, αντικαταστάθηκε ως άνω 

με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

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

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική 

6.5. Η  επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
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διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» 
cxlix

 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
cl
 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )
cli

 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- της με αρ.  117384/26-10-2017   Κοινής Υπουργικής Απόφασης ( 3821 Β) «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

7.2.    «Δεν αφορά την παρούσα σύμβαση clii   » 

7.3. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

7.4.  Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
cliii

, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά.  

7.5. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 

και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 

φορά νομοθεσία. 

 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 

8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

2014-2020¨ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1,  

με κωδικό ΣΑΕ έργου:2018ΣΕ08210006. Το έργο είναι ενταγμένο ως πράξη στο  

Πρόγραμμα  ¨Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020¨  στο πλαίσιο του Μέτρου 
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4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.4: ¨Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις¨ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.0006126247 και ποσό χρηματοδότησης 

567.900,00ευρώ, καθώς και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό χρηματοδότησης 41.100,00 ευρώ 

, απόφαση 371/2018 του Δ.Σ Δήμου Ρόδου  
cliv

 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις
clv

 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 

4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 

7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 

απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).    

8.2. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς 

κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  τον Κύριο του 

Έργου.  

8.3. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

 

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέτουσα αρχή
clvi

 μπορεί, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, να καλέσει τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της  λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας” του υποσυστήματος να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, 

συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής τους προσφοράς, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  

του ν. 4412/2016 και του άρθρου 13 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
clvii

, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

Το έργο έχει εγγραφεί στην ΣΑ 082/1 με Κωδ. Έργου 2018ΣΕ08210006 σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ.59594/4-6-2018 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: 

Ω4ΡΗ465ΧΙ8-0Ι9). 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 1.133 για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.Α/1.119 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός 

της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 

περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 ).
clviii

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών- Απολλώνων – 

Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» 

CPV 45233120-6 

11.4. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε
clix

  491.129,03  Ευρώ και 

αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ361.457,50 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 65.062,35 € 

Απρόβλεπτα
clx

 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

63.977,98 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 

4412/2016. 
clxi

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 631,20 €, σύμφωνα με το 

άρθρο 153 του ν. 4412/2016.  
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11.5.       Τόπος εκτέλεσης του έργου  
  Τ.Κ Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών- Απολλώνων – Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας 

Καμείρου του  Δήμου Ρόδου. 

11.6. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

 Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

Το δημοπρατούμενο έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την οδοστρωσία και 

ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων  στις Τ.Κ Διμυλιάς – Ελεούσας- Πλατανιών- 

Απολλώνων – Σαλάκου της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου του  Δήμου Ρόδου. Οι 

εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής : 

1. Χωματουργικά : Διάνοιξη τάφρων απορροής όμβριων και αποστράγγισης  

2. Τεχνικά Έργα : Κατασκευή οχετών όμβριων με τσιμεντοσωλήνες 

3. Οδοστρωσία : Κατασκευή βάσης μεταβλητού πάχους και ανακατασκευή στρώσεων 

οδοστρωσίας 

4. Ασφαλτικά : Διάστρωση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτική ισοπεδωτική 

στρώση σε όλο το μήκος των δρόμων. 

 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 

4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.  

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: 

 Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.  

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

 Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.  

 Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας 

εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής 

αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική 

αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών 

σε άλλη. 

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 

μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 

δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 

γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε 

Οομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του 

τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο 

ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, 

προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
clxii

.  

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 

13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .  

13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 
clxiii

 

13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
clxiv
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13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  

 

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  

15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
 

του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.822,58  

ευρώ. 
clxv

 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

15.2 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 

4 του ν. 4412/2016, κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :  

 α) την ημερομηνία έκδοσης,  

 β) τον εκδότη,  

 γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ προς 

τον οποίο απευθύνονται,  

 δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 

εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της διζήσεως, και ββ) ότι 

σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

 η) τα στοιχεία της διακήρυξης (αριθμός, έτος, τίτλος έργου ) και την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

(Στο σημείο αυτό γίνεται παραπομπή στα σχετικά υποδείγματα, εφόσον υπάρχουν).  

15.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 

...................., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 

λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της παρούσας.  

Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

15.5  Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης  

 καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
clxvi

. 

 

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
clxvii

 

16.1 
clxviii

  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
clxix

 

 ΔΕΝ προβλέπεται  η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
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Άρθρο 17:  Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
 
 

17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 

κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση
 clxx

 

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 

17.Α.1. Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ενωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
clxxi  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/ αναδόχου από 

έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 

γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6.3. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους
clxxii

.  

 

 
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-

αποσφράγισης 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
clxxiii

 ορίζεται η 

……………, ημέρα ....................... και ώρα .................  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 

η................................., ημέρα.......................... και ώρα ............
clxxiv
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 

λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  

και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και 

στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του 

άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών
clxxv

, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 

1. Η προκήρυξη σύμβασης 
clxxvi

 και η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο (ΑΔΑΜ Περίληψης 

……………………….……και ΑΔΑΜ Διακήρυξης……………………………..…….). 

2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. rhodes.gr),  

σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας. 

3. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύποclxxvii, σύμφωνα με 

το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της 

δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 

λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 

για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 

δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο 

οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί 

τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 

 

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

21. 1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
 clxxviii

 που 

δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  
clxxix

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
clxxx,

 

21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να 

είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση 

(πχ κοινοπραξία). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β
clxxxi

 

πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.  

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από 

τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων: 

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη
clxxxii

 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  

τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου
clxxxiii

. 

22.A.2 Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

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

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

22.Α.2α  Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

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

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

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

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

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

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
clxxxiv

. 

22.A.3  α) Κατ’ εξαίρεση, για τους πιο κάτω επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος............
clxxxv

 

(όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίοι συμπληρώνονται από την 

αναθέτουσα αρχή ) δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  22.A.1 και 22.A.2. 

β) Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς του άρθρου 18 της παρούσας, 

δεν εφαρμόζεται
 clxxxvi

η παράγραφος 22.Α.2. 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:clxxxvii

 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
                   

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει 

έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

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

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

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητά του. 

22.Α.5.  «Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση
 clxxxviii  

»
 

22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 

ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων παραγράφων.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία (3) 

έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
clxxxix

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 22.Α.1, 22.Α.2α και 22.Α.4
cxc  

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 

τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που 

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 



201  

22.Α.9. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης . 

 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ)
 cxci

 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα 

Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας
cxcii

. Οι προσφέροντες 

που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
cxciii

  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

θα πρέπει να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις 

αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας κατ’ ελάχιστον ίσης με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4β 

του άρθρου 100 του ν.3669/2008, όπως  αυτό  τροποποιήθηκε με το αρθ.107 του Ν. 4199/2013 

παράγραφος 6. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 23.5 

παρ.(β) της παρούσας. 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
cxciv

  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον βασική στελέχωση αντίστοιχη με την προβλεπόμενη στην 

παράγραφο 4α του άρθρου 100 του ν.3669/2008 στην κατηγορία αυτή. 

Για αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, τα δικαιολογητικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

που αναφέρονται στο άρθρο 23.6 παρ.(β) της παρούσας. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
cxcv

 

Δεν απαιτούνται στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία) 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 

με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Όσον 

αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 

ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 

τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι
cxcvi

  για την εκτέλεση της σύμβασης. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα).  

 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
cxcvii

 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 

παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτόν 
cxcviii

. 

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

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης
cxcix

. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ 

και το  ΤΕΥΔ του υπεργολάβου. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του το δικό του ΤΕΥΔ και το ΤΕΥΔ  κάθε φορέα στις ικανότητες 

του οποίου στηρίζεται. 

23. 2 . Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 

και 22 της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α εως δ) και κατά τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.2 (ε) της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν 

προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της 

πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία  εντός έξι (6) μηνών  πριν από την ημερομηνία υποβολής  των 

δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2, 2α και 4
cc

  του άρθρου 22 Α.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 

αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 

συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
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φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 

δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 

παρούσας
cci

: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22Α ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει  αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων εδαφίων  

της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού 

φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)
ccii 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.  

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι  

 φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) για 

τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 

σε εξέλιξη
cciii

. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
cciv

 περί του ότι δεν 

έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

 ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
ccv

. Η 

ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για 

έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.   Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το 

λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά 

ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως 

εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω 

αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το οποίο 

υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο 

προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

(ββ) για την παράγραφο Α.2Α του άρθρου 22: πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22
ccvi

: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς 

που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
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έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς, αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων
ccvii

.  

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β), (ββ) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου 

τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της 

παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.  

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
ccviii

, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού
ccix

.  

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22
ccx

, για τις εργοληπτικές 

επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 

αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα 

πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν 

διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν. 4412/2016. 

23.4. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 

(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ
ccxi

 στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη 

- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 

23.5. Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ: 

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  
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 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Γ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
ccxii

 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 22.Γ, ενώ για την απόδειξη 

των λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα 

που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016 , ανάλογα με την τιθέμενη 

στο άρθρο 22.Γ απαίτηση. 

Ειδικά, για την απόδειξη της απαίτησης της μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων 

ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων: 

 με την υποβολή ενημερότητας πτυχίου εν ισχύει ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από 

πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονομένος ανάδοχος έιτε στο 

πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν ενημέροτητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.6. Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ  
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  

(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.    

 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει  

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται  από τη βεβαίωση 

εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται 

στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
 ccxiii

 ανάλογα με την τιθέμενη στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 

απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 

λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 

προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του 

παρόντος άρθρου. 

(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω,  υποβάλλουν ως 

δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  

23.7. Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης του άρθρου 22.Ε
ccxiv

 
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

23.8. Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
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Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στον φάκελο “Δικαιολογητικά 

Προσωρινού Αναδόχου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής 

του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι 

μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 

καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται 

και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου 

αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 

ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο,  

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού, με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο 

επικυρωμένου, από δικηγόρο, κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

23.9. Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 

(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, 

μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό  πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 

εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 

καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 

κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 

την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 

τους.  

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον υποβάλλουν 

«Ενημερότητα Πτυχίου»
 

εν ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών 
ccxv

: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης.  Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 

πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 

καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.
ccxvi

 

- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της 

παρούσας υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες 

περιπτώσεις) από την Ενημερότητα Πτυχίου. 

- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 

22. Α.4. (θ).
ccxvii

 

- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 23.3. 

(στ). 

- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 

δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ο προσφέρων 

προσκομίζει επιπλέον της Ενημερότητας Πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη 

αυτά.  

23.10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 

εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την υποβολή  

σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 

υποφακέλους: 

 (α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 

να περιέχει
ccxviii

 τα ακόλουθα: 

 - α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ )  (στο Μέρος IV ο οικονομικός 

φορέα μπορεί να συμπληρώσει μόνο την ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV).  

-  β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας. 

24.3 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει  το ψηφιακά υπογεγραμμένο 

αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές 

φόρμες.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 

25.1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει. 

25.2. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

25.3. Δεν προβλέπεται διαδικασία καταβολής απευθείας σε υπεργολάβο τμήματος του εργολαβικού  

τμήματος στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
 ccxix

 

25.4 Η αναθέτουσα αρχή: 

α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της παρούσας για 

τους υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνουν σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 

β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την 

ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και ότι δεν καλύπτει τα 

αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 

4412/2016. 

  

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  

26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 821/16 -

10-2017 (ΑΔΑ: ΩΗΥ2Ω1Ρ-ΨΟΧ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Ρόδου. 

26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
 
Ο 

Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού 

Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
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 ΘΕΜΑ 4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  590/ 2018 (ΑΔΑ: 72ΦΥΩ1Ρ-ΑΙ8 ) 

   Έγκριση και κατακύρωση πρακτικού για οριστικό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τριών ανατρεπόμενων φορτηγών 

του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 16/65016/25-10-2018) 

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

με αριθμ.πρωτ. 2/65016/25/10/2018 η οποία έχει ως εξής:  

«Θέμα: Κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2018 

  Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού για ΟΡΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗ του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθειας τριών 

ανατρεπόμενων φορτηγών του Δήμου Ρόδου, έτους 2018. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κου Διακοσταματίου Σάββα)   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 

Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την προμήθεια 3 νέων φορτηγών στο 

Δήμου Ρόδου, έτους 2018 (κωδ. 70/7131.0001, 70/7131.0010)» 

  

 

Στη Ρόδο στις 24 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. NIKΟΣ ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ, υπάλληλος Tμήματος Προμηθειών 

2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ, υπάλληλος Tμήματος Προμηθειών 

3. ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΝΑΚΑΣ, υπάλληλος Tμήματος 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 517/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε σαν 

προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΑΒΕΤΕ Κ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ. 

 

Με το έγγραφο 2/63934/2018 που στάλθηκε στις 22/10/2018 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 24/10/2018 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 της 

προμήθειας. 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

 

Να ανακηρύξει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια 3 νέων ανατρεπόμενων φορτηγών την εταιρεία ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ με αφμ: 

094024359 και Δνση την οδό Καναδά 12 στην πόλη της Ρόδου, τκ 85100, με τηλ 22410-78577, ως 

κάτωθι:  

 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

 

ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

2 15.000 30.000 

2 

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

1 20.000 20.000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

50.000 

 

ΦΠΑ 24% 

 

12.000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

62.000 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής) 

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

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/65016/25-10-2018. 

 Την απόφαση 572/2018 (Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) της οικονομικής επιτροπής 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 προμήθεια «3 νέων  

         ανατρεπόμενων φορτηγών»  

 

Β) Ανακηρύξει  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια 3 νέων ανατρεπόμενων φορτηγών την εταιρεία ΑΒΕΤΕ Κ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ με αφμ: 

094024359 και Δνση την οδό Καναδά 12 στην πόλη της Ρόδου, τκ 85100, με τηλ 22410-78577, ως 

κάτωθι:  

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
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ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

1 

 

ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

2 15.000 30.000 

2 

 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 

 

1 20.000 20.000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

50.000 

 

ΦΠΑ 24% 

 

12.000 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

62.000 

 
ΘΕΜΑ 5

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  591/ 2018 (ΑΔΑ: 7Σ17Ω1Ρ-ΚΥ4  ) 

ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ». 

       (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/64933/24-10-2018) 

 

Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/64933/24-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζετε 

το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ 

ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», (Α.Μ. 75381) 

 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των 

δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος ηλεκτρονικά στις 15-10-2018 και με το υπ΄ 

αρ. πρωτ: 16/62582/16-10-2018 έγγραφο, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

1. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», (Α.Μ. 75381) με μέση έκπτωση 26,91%, 

2. Να εξουσιοδοτήσετε τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, σήμερα 24 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα  Τετάρτη, οι παρακάτω: 

1. Πέρος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Πρόεδρος 

2. Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Μέλος 

3. Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 314/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, οι όροι 
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Διακήρυξης του οποίου εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 326/2018 (ΑΔΑ  7ΔΩΩΩΡ-ΓΔΟ) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το Άρθρο 4, Παρ. 4.2 της Διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος: 75381 

     Με την υπ’ αριθμόν 488/2018 (ΑΔΑ ΨΛΙΑΩ1Ρ-61Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η  

εταιρεία «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με μέση έκπτωση 26,91%. 

     Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με το υπ’ αριθμό, 16/ 59871/03-10-2018 έγγραφό 

της, κάλεσε ηλεκτρονικά την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα Άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης,  η οποία με ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω 

του συστήματος, υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά στις 15-10-2018. Η προσωρινή ανάδοχος 

εταιρεία, με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16/62582/16-10-2018 έγγραφο της, υπέβαλλε και εγγράφως τα προς 

έλεγχο δικαιολογητικά. 

    Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 

Φορολογική ενημερότητα 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ   

Βεβαίωση 1 ΕΦΚΑ για μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών  

Βεβαίωση 2 ΕΦΚΑ για μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών  

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  στελέχωσης πτυχίου 

Βεβαίωση ΠΕΔΜΕΔΕ 

Βεβαίωση ΤΕΕ 1 

Βεβαίωση ΤΕΕ 2 

Βεβαίωση ΤΕΕ επαγγελματικού αδικήματος 

Ποινικό μητρώο  

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο Ρόδου περί εκκαθάρισης  1 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο Ρόδου περί εκκαθάρισης  2 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο Ρόδου περί μη πτώχευσης 1 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείο Ρόδου περί μη πτώχευσης 2 

Ασφαλιστική  Ενημερότητα ΕΦΚΑ  έργου:  

Βεβαίωση ανεκτέλεστου έργου: «Κατασκευή νέας δεξαμενής δικτύων και συνδέσεων με το 

δίκτυο Γαδουρά στην ΔΕ Αρχαγγέλου» 

Πίνακας Ανεκτέλεστου 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος εργολαβικών συμβάσεων 

Ένορκη δήλωση ΣΕΠΕ 

      

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά 

είναι πλήρη και σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, όσο και κατά το 

διαγωνισμό και κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  

     Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, και σύμφωνα με το Άρθρο 4.2 της  Διακήρυξης, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2
ο
 Πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου μας και  εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής 

εταιρείας: «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με μέση έκπτωση 26,91%. 
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 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/64933/24-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 Την με αρ. 326/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΩΩΩ1Ρ-ΓΔΟ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός των 

όρων διακήρυξης του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στην Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Ατταβύρου», 

 Την με αρ. 488/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΙΑΩ1Ρ-61Δ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση 1ου 

πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καμείρου και Δ.Ε. 

Αταβύρου». 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και 

κατακυρώνει την Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ 

ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», (Α.Μ. 75381) στην εργολήπτρια ατομική 

εταιρεία: «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με μέση έκπτωση 26,91%, 

Β)  Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

  
ΘΕΜΑ 6

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  592/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΠΕΩ1Ρ-ΕΝΠ  ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για τη «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και 

Διοικητικών συναλλαγών»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 16/65127/25-10-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/65127/25-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζονται η μελέτη 

και οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών 

αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και Διοικητικών συναλλαγών», ως κατωτέρω: 

 

 
«Θέμα: Κατάρτιση όρων και Έγκριση μελέτης, για τη διεξαγωγή Ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη «προμήθεια  Ηλεκτρονικών  Σταθμών  Αυτόματης  Εξυπηρέτησης  Πολιτών, 

Οικονομικών  και  Διοικητικών  Συναλλαγών. 

Παρακαλούμε όπως: 

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

προμήθεια Ηλεκτρονικών Σταθμών Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Οικονομικών και  

Διοικητικών  Συναλλαγών.» 

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

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

Επιτροπής, για τη μελέτη  και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Το Ν.4412/2016 και το Ν.3463/2006 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ.πρωτ. 

2/65127/25-10-2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης 

εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και Διοικητικών συναλλαγών», όπως αυτή αναλυτικά 

αναφέρεται κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

1. 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 από ιδίους πόρους για το Δήμο Ρόδου.  

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου βαρύνει το κάτωθι  Κ.Α.: 10-7131.0001, όπου υπάρχει σχετική πίστωση 

ποσού   200.000,00€,  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

Προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών 

συναλλαγών.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, 51611100-9 

Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Υλικά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ  (198.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: (160.000,00€) εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ χωρίς ΦΠΑ :24%. 

Η διάρκεια για τη σύμβαση ορίζεται  μέχρι 16 μήνες μετά την υπογραφή της   

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί 

έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου χωρίς 

τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Υλικά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη μελέτη του 

διαγωνισμού  και στο παράρτημα Ι 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

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” και το Ν. 4555 
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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  απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης του Δήμου έτους 2018  

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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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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: 

1. η με αρ. ΠΡΩΤ. 2/……….. ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. ……/2018 Προκήρυξη της Σύμβασης,  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ . ……………….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

3. το  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης] 

4. 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. 

 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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 
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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., που ανέρχεται στο ποσό των 3.200,00€.  

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 

31/03/2019) 

Ήτοι 30/04/2019., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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.  
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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,  
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(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 



221  

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 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

Να  δηλώσουν  ότι  διαθέτουν: 

α) Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του 

έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης 

αξίας τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  

αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (160.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ) 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν τις κυριότερες συναφείς συμβάσεις προμηθειών που 

έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (5) πέντε τελευταίων ετών. Πρέπει να έχουν υλοποιηθεί 

τουλάχιστον 5 έργα Ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης (Self Service Kiosks) σε αυτή 

την διάρκεια. 

Ομάδα Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την 

ανάληψη του Έργου και ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

 να διαθέσει τουλάχιστον ένα Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.), ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο 

μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. O Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι κάτοχος 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Οικονομικών 

Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, ή Διοίκησης, 

ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή  εμπειρία μετά 

την κτήση του πτυχίου του  σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων 

πληροφορικής. 

 να διαθέσει τουλάχιστον (1) ένα Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει 

στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου πρέπει 

να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής 

ή Οικονομικών Επιστημών  και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης 

Πληροφορικής, ή Διοίκησης, ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. με τριετή τουλάχιστον  

επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου του.  

να διαθέσει στην Ομάδα Έργου, (τουλάχιστον) 2 (δύο) στελέχη με τις παρακάτω ειδικότητες και 

την ακόλουθη εμπειρία: 

 Δύο (2) στελέχη, που να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα Πληροφορικής  ή παρεμφερές 

και 8-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο 

της ανάπτυξης εφαρμογών 

 ένα (1) άτομο με βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης και πιστοποίηση Υπευθύνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) , ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο 

προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. 

Για την απόδειξη των παραπάνω ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του. 

 

Αμεσότητα υποστήριξης 

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει 

έδρα στη Ρόδο ή να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο με έδρα τη Ρόδο και εμπειρία άνω των 3 χρόνων 

στην υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας, αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τρείς (3) υπηρεσίες ή προμήθειες σχετικές με συντήρηση ή 

προμήθεια λογισμικού σε ΟΤΑ, τα τελευταία τρία (3) έτη. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η 

σύμβαση που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τον αρμόδιο ΟΤΑ. Οι συμβάσεις πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί. 
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Εγγύηση 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα (1) χρόνο καλής εκτέλεσης. Όταν παρέλθει η 

περίοδος αυτή, ο Δήμος Ρόδου θα συνάψει σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο για τη συντήρηση 

του. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  

με: 

α) Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001/20015 ή και νεότερο. 

 

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 IV] το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ22 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.
23

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                 

22Το 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  

23Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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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 στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

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 
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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 2.2.3.7. 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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 

νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα 

έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (5) 

τριών τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – 

παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού 

τομέα.  

Για την απόδειξη της ομάδας έργου ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του. 

Αμεσότητα υποστήριξης 
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Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει 

έδρα στη Ρόδο ή να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο με έδρα τη Ρόδο και εμπειρία άνω των 3 χρόνων 

στην υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας, αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τρείς (3) υπηρεσίες ή προμήθειες σχετικές με συντήρηση ή 

προμήθεια λογισμικού σε ΟΤΑ, τα τελευταία τρία (3) έτη. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η 

σύμβαση που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τον αρμόδιο ΟΤΑ. Οι συμβάσεις πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί. 

Εγγύηση 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα (1) χρόνο καλής εκτέλεσης. Όταν παρέλθει η 

περίοδος αυτή, ο Δήμος Ρόδου θα συνάψει σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο για τη συντήρηση 

του 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2015 ή και νεότερο  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 

που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 

VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 

με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. 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 Σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
(σβ) Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων του Έργου 10% 

2 Χαρακτηριστικά της προσφερόμενης Λύσης 50% 

3 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία και Ομάδα έργου 10% 

4 Λοιπές Προσφερόμενες Υπηρεσίες 10% 

5 Demo Συστήματος (Ωριμότητα προσφερόμενου συστήματος) 20% 
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Σύνολο 100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών: 

H αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει ως εξής : 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό βί (i είναι το κριτήριο 1 κ.ο.κ.) που συνίσταται σε ακέραιο 

αριθμό από 100 έως 120. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως (120) μπορούν να λάβουν προσφορές που 

υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, 

βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 

Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) 

όπου: 

Α.Β.Τ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των 

Τεχνικών Προσφορών. 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά τα προηγούμενα, με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Oj = ( Κ min / Κ j ) 

όπου : 

Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς j 

Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές 

Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j. 

Εάν οι προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και, 

ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί 

στην κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση 

τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 20 * Qj 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π.: Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς= Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max 

Qj Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  

 

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. 
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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. 
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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 περιλαμβάνουν24: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/201625, 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...), 

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 

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:  

Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσης και  θα 

διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

                                                 
24Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
25Δημοσιεύθηκε 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  
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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 για ένα 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 31/03/2019. 

 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 δηλαδή μεχρι 31/12/2018  

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 

Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 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, 
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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 

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 προσωρινού αναδόχου) 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 . 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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 

σύμβασης. 

 

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 
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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 οργάνου26. 

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 αρχή27 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 προσφέροντες28. 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 γίνεται29 : 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 

                                                 
26

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” 
27μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

28Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

29Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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προσφέροντες30. 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 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  

                                                 
30Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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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. 
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• 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) 

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.  

  

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.  
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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 για τη συμβάση  ορίζεται  στο διάστημα των 16 μηνών από την υπογραφή της. 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί 

έως έξι   (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου  

 

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.  

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. 

 

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
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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 :  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. 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. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

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 4% ή 8%  

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, 

5.2.2.  Αν το υλικό 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. 
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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 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα, τμηματικά σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα, αποκλειστικά με έξοδα του αναδόχου. 

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 παραδοτέο, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών (όπου αυτή θα υποδειχθεί από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου) 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. 

6.1.4. Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου βασίζεται στο διαχωρισμό των ενεργειών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του, σε φάσεις, ώστε αυτές να παρακολουθούνται 

αποτελεσματικότερα και να προσδιορίζεται ο σχετικός χρόνος υλοποίησής τους με σκοπό τον 

αποδοτικότερο χρονοπρογραμματισμό του έργου. Για κάθε επιμέρους φάση, αλλά και για το σύνολο 

του έργου, θα πρέπει να εφαρμόζονται αποδοτικές και αναγνωρισμένες τεχνικές παρακολούθησης 

έργου και διασφάλισης της ποιότητάς του. Το σύνολο της διάρκειας ολοκλήρωσης του έργου δε θα 

πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 
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Οι φάσεις υλοποίησης του έργου φαίνονται συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα ανά εβδομάδα: 

 

ΦΑΣΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΑΣΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Α Μελέτη Εφαρμογής 
                

Β 

Ανάπτυξη – 

Παραμετροποίηση - 

Εγκατάσταση 

                

Γ Πιλοτική Λειτουργία 
                

Δ Εκπαίδευση 

                

 

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.4412/1631  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. 

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. Τυχόν έλεγχοι καταλληλότητας των υλικών 

βαρύνουν το μειοδότη. 

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 ποσοτήτων των εφαρμογών θα γίνεται σε σημεία που θα υποδειχθούν 

από τη Δνση Πληροφορικής του Δήμου αποκλειστικά με έξοδα του προμηθευτή. Η παραλαβή 

των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους 

κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους. 
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 

                                                 
31

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

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

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

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

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

αρμοδιότητες”  
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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. 

 

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. 

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. 

 

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 ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης 

πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η μελέτη αφορά την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ». 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνοικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το έργο αφορά την υλοποίηση ενός συστήματος αυτο-εξυπηρέτησης πολιτών (e-ΚΕΠ) του Δήμου, το 

οποίο θα επιτρέπει στον Δήμο να προσφέρει στους δημότες τους μία σειρά από αυτοματοποιημένες 

συναλλαγές και ειδικότερα: 

1. Την ταυτοποίηση χρηστών 

2. Την άμεση αίτηση, εκτύπωση, σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του 

Δήμου 

3. Την πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η λύση θα πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Τον κατάλληλο εξοπλισμό και το λογισμικό που επιτρέπουν την αυτοεξυπηρέτηση δημοτών 

στις εξής συναλλαγές: 
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 Αίτηση-εκτύπωση-σφράγιση και παράδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του Δήμου με την 

υποστήριξη της ηλεκτρονικής διαχείρισης του Δήμου 

 Πληρωμή οφειλών προς τον Δήμο με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας  

 Τις απαραίτητες άδειες λογισμικού του εξοπλισμού για την διεκπεραίωση των παραπάνω 

συναλλαγών 

 Την εγκατάσταση κεντρικού λογισμικού και αντίστοιχης άδεια χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί 

η ορθή και ανεξάρτητη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων του 

Δήμου και των κιοσκιών που θα εγκατασταθούν 

 Την φιλοξενία των κιοσκιών σε μια Πλατφόρμα Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και 

Κεντρικής Διαχείρισης  

 

Τις απαραίτητες υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης 

Tο υπό προμήθεια σύστημα θα διαλειτουργεί χωρίς πρόσθετο κόστος και προϋποθέσεις με τα ήδη 

εγκατεστημένα συστήματα και εφαρμογές του Δήμου Ρόδου και με την παράδοση του ο Δήμος θα 

είναι σε θέση να το θέσει σε λειτουργία χωρίς πρόσθετες κινήσεις. 

 

Ο απαραίτητος εξοπλισμός του συστήματος αναλύεται ως εξής: 

Ο εξοπλισμός θα αποτελείται από 3 κιόσκια εσωτερικού χώρου, τα οποία θα υποστηρίζουν την 

εκτύπωση, σφράγιση, παράδοση αλλά και παρακράτηση πιστοποιητικών ή άλλων βεβαιώσεων καθώς 

και την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Παρακάτω αναφέρονται τα 

ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Βασικός  Εξοπλισμός 

Οθόνη Οθόνη αφής 19" αναλογία 4:3 

H/Y Η/Υ micro διαστάσεων με λειτουργικό Windows 10 

Εκτύπωση εγγράφων Υποσύστημα εκτύπωσης εγγράφων. Α4 μονόχρωμος εκτυπωτής με 2 

συρτάρια εγγράφων (χωρητικότητα 250 και 500 σελίδες αντίστοιχα) με 

κλειδαριά 

Διαχείριση εγγράφων Υποσύστημα μεταφοράς εγγράφων από τον εκτυπωτή έως την έξοδο 

παραλαβής ή το κιβώριο παρακράτησης 

Κλειδαριά Κλειδαριά με περιστρεφόμενο χερούλι 

Ήχος Ηχεία 

Σύστημα αισθητήρων Έξυπνο σύστημα αισθητήρων παρακολούθησης της πορείας του 

εγγράφου, της έντασης ήχου και των σημείων πρόσβασης (πόρτες) 

Σάρωση εγγράφων Διπλής όψης έγχρωμος σαρωτής εγγράφων Α4 

Σφράγιση εγγράφων Μηχανισμός σφράγισης εγγράφων εργοστασιακού τύπου 

Πληρωμή με κάρτα Σετ μη επιβλεπόμενης πληρωμής με κάρτα πιστοποιημένο για EMV 

συναλλαγές (αναγνώστης καρτών, PIN pad, αναγνώστης ανέπαφων 

καρτών) 

Ανάγνωση RFID Αναγνώστης καρτών τεχνολογίας RFID 

Άλλα περιφερειακά Σαρωτής γραμμωτού κώδικα (2D) 

Εκτυπωτής αποδείξεων Εκτυπωτής αποδείξεων με σύστημα απεμπλοκής 80mm  

Camera Web camera με μικρόφωνο, 1280x720p υψηλής ευκρίνιας, αναλογία 

16:9 

UPS Μονάδα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), 1500VA 

 

 

 

 

Λοιπά χαρακτηριστικά 

Εγκατάσταση/Πρόσβαση Τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο/Εμπρόσθια  

Δικτύωση Διπλή γραμμή δικτύου με συνδέσεις RJ45  

Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0°C έως 40°C 

Υγρασία 0-95% μη συμπυκνωμένη 

Καμπίνα Υλικό: Χαλύβδινα ελάσματα 

Κατασκευή: Κοπή μεταλλικών εξαρτημάτων με laser, συγκολλημένα 
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διαμορφωμένα χαλύβδινα ελάσματα με άψογο φινίρισμα 

Πιστοποιήσεις CE Marking 

Χρωματισμός Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με υψηλή αντοχή στις διάφορες 

περιβαλλοντικές συνθήκες Βασικός χρωματισμός: γκρι και σκούρο γκρι 

Διαστάσεις Ύψος/Πλάτος/Βάθος  1620mm / 730mm / 761mm 

Βάρος ~270Kg 

 

Το απαραίτητο λογισμικό για την λειτουργία των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ αναλύεται ως εξής: 

 

1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - WEB APIs 

Για τη διασύνδεση του e-ΚΕΠ με υπάρχοντα συστήματα του Δήμου θα πρέπει να αναπτυχθούν 

αντίστοιχες διαδικτυακές υπηρεσίες (web APIs με χρήση ανοιχτών προτύπων και χρήση εργαλείων 

ανοιχτού κώδικα (open source), ώστε να μην απαιτείται επιπλέον αγορά λογισμικού για να 

εγκατασταθεί και να μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες θα πρέπει να μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε φυσικούς είτε σε εικονικούς εξυπηρετητές 

σε οποιοδήποτε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα Linux και Windows. 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν την επικοινωνία με το υπάρχον σύστημα 

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και με το υπάρχον σύστημα οικονομικής διαχείρισης, όπως και 

με τα υποσυστήματα διαχείρισης κλήσεων ΚΟΚ και τέλος επί των ακαθαρίστων. 

Επίσης, θα πρέπει τα ίδια web APIs να μπορούν να καταναλωθούν από την επίσημη διαδικτυακή πύλη 

του Δήμου, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών και μέσω της πύλης. 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Το σύστημα «Ταυτοποίησης Χρηστών» φροντίζει για την αυθεντικοποίηση των χρηστών, ελέγχει την 

πρόσβαση στην πληροφορία. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να υποστηρίζει ενιαία πρόσβαση (single 

sign-on) σε σύγχρονες διαδικτυακές εφαρμογές και APIs μέσω των διαδεδομένων πρωτοκόλλων 

αυθεντικοποίησης OpenID Connect και OAuth2. Και τα 2 πρωτόκολλα επιτρέπουν σε εφαρμογές να 

αιτηθούν Access Tokens από μια κεντρική υπηρεσία Security Token Service και να επικοινωνήσουν 

μέσω APIs. Επίσης σημαντικό είναι να προβλεφθεί συνδυαστικός τρόπος επικοινωνίας μέσω της 

αυθεντικοποίησης μιας τρίτης εφαρμογής (Access Token) και της αυθεντικοποίησης ενός χρήστη 

(Όνομα χρήστη και Κωδικό). Επίσης, θα πρέπει να είναι εφικτή η αυθεντικοποίηση των χρηστών 

μέσω του oAuth2 που προσφέρει η ΓΓΠΣ για τις ανάγκες της διαδικτυακής πύλης. Έτσι ο κάθε 

οφειλέτης θα μπορεί απλά να εγγραφεί στις υπηρεσίες που θα προσφέρει το e-ΚΕΠ και η διαδικτυακή 

πύλη του Δήμου και να ταυτοποιηθεί με τα στοιχεία του taxisnet, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να 

κατατεθούν αυτοπροσώπως στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Πολίτη στο Δήμο. 

 

3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ (CLIENT S/W) 

Το συνολικό λογισμικό της λύσης αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών διακρίνεται στα εξής τμήματα 

και θα πρέπει να διατίθεται σε πολυγλωσσικό περιβάλλον: 

• Άμεση παράδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει το λογισμικό, το οποίο θα επιτρέπει την διεπαφή του χρήστη 

(δημότη) με το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (e-KEΠ) έτσι ώστε αυτός: 

o Να αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί ως αποδεκτός χρήστης μέσω την Πλατφόρμας 

Ταυτοποίησης Πολιτών του Δήμου 

o Να επιλέξει ποιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιθυμεί να παραλάβει από τα διαθέσιμα για 

αυτόν (αφού το λογισμικό θα είναι σε διασύνδεση με το υπάρχον back office 

σύστημα/συστήματα του Δήμου) 

o Το e-ΚΕΠ να επικοινωνήσει με τον υπάρχον σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης 

εγγράφων του Δήμου, να πρωτοκολληθεί η αίτηση του πολίτη και να χρεωθεί στις αρμόδιες 

διευθύνσεις   

o Το e-ΚΕΠ να εκτυπώσει και να παραδώσει το φυσικό έντυπο κατάλληλα σφραγισμένο και να 

ενημερώσει αντίστοιχα το σύστημα της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του Δήμου για 

την επιτυχή παράδοση 
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o Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν παραλάβει το έγγραφό του, να δοθεί εντολή στον κατάλληλο 

μηχανισμό του εξοπλισμού, να παρακρατήσει το έγγραφο ώστε να προστατέψει τα 

προσωπικά δεδομένα του δημότη 

o Στη σχεδίασή θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποστήριξη όλων των πιθανών τρόπων 

ανάγνωσης των στοιχείων ταυτοποίησης όπως: 

o Πληκτρολόγηση αναγνωριστικών (Username και Password), όπως και δυνατότητα εγγραφής 

o Αναγνώριση έξυπνης κάρτας σε συνδυασμό με PIN 

Ως προς το πλήθος των πιστοποιητικών που θα μπορούν να εκτυπωθούν, δε θα πρέπει να υπάρχει 

κανένας περιορισμός από την πλευρά του λογισμικού καθώς δυναμικά, μέσω διασύνδεσης με το back 

office του Δήμου θα υποστηρίζονται όσες επιλογές επιτρέπεται από αυτό για τον κάθε δημότη. 

• Πληρωμές τελών/βεβαιωμένων οφειλών 

Το λογισμικό θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να πληρώνουν τις οφειλές τους προς τον 

Δήμο, μέσω κάρτας (χρεωστική/πιστωτική/prepaid).  

Η αναγνώριση των οφειλών του δημότη θα γίνεται με δύο τρόπους: 

o Μέσω πληκτρολόγησης του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Σε αυτήν την περίπτωση 

πραγματοποιείται πιστοποίηση και μέσω επικοινωνίας με το σύστημα της οικονομικής 

διαχείρισης αναγνώριση του οφειλέτη. Στη συνέχεια το e-ΚΕΠ προβάλλει όλες τις 

βεβαιωμένες οφειλές, τις οποίες μπορεί ο πολίτης να επιλέξει και να εξοφλήσει μέσω 

χρεωστικής / πιστωτικής / prepaid κάρτας.  

o Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής χωρίς πιστοποίηση χρηστών με την 

σάρωση κωδικών πληρωμής σε μορφή barcode που αναγράφονται πάνω στα ειδοποιητήρια. 

Όπως και η δυνατότητα εισαγωγής του κωδικού πληρωμής, o οποίος θα επαληθεύεται με το 

back office σύστημα του Δήμου. Το ποσό του ειδοποιητηρίου θα αναγράφεται στην οθόνη και 

ο πολίτης και έχει τη δυνατότητα να το εξοφλήσει μέσω χρεωστικής / πιστωτικής / prepaid 

κάρτας.  

o Κλήσεις ΚΟΚ: ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία μιας κλήσης ΚΟΚ, όπως Ημ/νία παράβασης, Ποσό, Αριθμός 

Κυκλοφορίας και Αριθμός Κλήσης. Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι πιστοποιημένος και 

η κλήση είναι ήδη καταχωρημένη στο κεντρικό σύστημα του Δήμου, τα στοιχεία αυτά θα 

συμπληρώνονται αυτόματα. Η διαδικασία της εξόφλησης παραμένει η ίδια. 

o Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων: ο πολίτης θα έχει τη 

δυνατότητα να καταχωρήσει σε μια φόρμα τα ακαθάριστα έσοδα που βαρύνουν την 

επιχείρηση του που υπόκειται στο συγκεκριμένο τέλος. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα 

υπολογίζει αυτόματα το αναλογούν τέλος και τυχόν πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη την 

ημερομηνία υποχρεωτικής δήλωσης. Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η επισύναψη 

της περιοδικής δήλωσης ως ηλεκτρονικό αρχείο. Η εφαρμογή του οργανισμού της διαχείρισης 

των επιχειρήσεων ενημερώνεται αυτόματα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία διατίθεται μόνο σε 

εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους χρήστες. 

Για τη διεκπεραίωση της πληρωμής, απαιτείται συνεργασία με εγκατεστημένο πιστοποιημένο 

λογισμικό τραπεζικών πληρωμών (EMV application), το οποίο και αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. To EMV application θα καθοριστεί μετά την απόφαση του Δήμου σχετικά με τον 

τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο θα συνεργαστεί (καθώς το EMV application θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένο με την επιλεγμένη τράπεζα). Με την επιβεβαίωση της πληρωμής το λογισμικό θα δίνει 

εντολή εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης. 

Από πλευράς Δήμου, για την ενεργοποίηση αποδοχής πληρωμών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής 

κάρτας, απαιτείται η σύναψη σύμβασης εκκαθάρισης συναλλαγών με Τράπεζα επιλογής του. 

Ακολουθούν ενδεικτικές οθόνες ροής συναλλαγής παράδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό της λύσης: 

 Αξιολόγηση προσφορών 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών: 

H αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει ως εξής: 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό βί (i είναι το κριτήριο 1 κ.ο.κ.) που συνίσταται σε ακέραιο 

αριθμό από 100 έως 120. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως (120) μπορούν να λάβουν προσφορές που 
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υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές. Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, 

βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα "Κριτήρια Αξιολόγησης", όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
(σβ) Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων του Έργου 10% 

2 Χαρακτηριστικά της προσφερόμενης Λύσης 50% 

3 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία και Ομάδα έργου 10% 

4 Λοιπές Προσφερόμενες Υπηρεσίες 10% 

5 Demo Συστήματος (Ωριμότητα προσφερόμενου συστήματος) 20% 

Σύνολο 100% 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή 

βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 

Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) 

όπου: 

Α.Β.Τ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ όλων των 

Τεχνικών Προσφορών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τον τύπο που 

ακολουθεί και τέλος την ανάδειξη  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.  

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών: 

Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά τα προηγούμενα, με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Oj = ( Κ min / Κ j ) 

όπου : 

Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς j 

Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές 

Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j. 

Εάν οι προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και, 

ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα 

Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη Προσφοράς η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα προβεί 

στην κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς με βάση 

τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 20 * Qj 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π.: Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς= Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max 

Qj Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επικρατέστερη 

είναι η Προσφορά με τον καλύτερο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), ενώ σε 



244  

περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi, Τ.Β.Τ.Π.i) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των 

ενδιαφερομένων. 

Στην περίπτωση ισότιμων  προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές . 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής  του Δήμου Ρόδου , η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ32.  

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Συναφή έργα 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν τις κυριότερες συναφείς συμβάσεις προμηθειών που 

έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (5) πέντε τελευταίων ετών. Πρέπει να έχουν υλοποιηθεί 

τουλάχιστον 5 έργα Ηλεκτρονικών σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης (Self Service Kiosks) σε αυτή 

την διάρκεια. 

 

Ομάδα Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την ανάληψη 

του Έργου και ειδικότερα μεταξύ άλλων: 

 να διαθέσει τουλάχιστον ένα Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.), ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο 

μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. O Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι κάτοχος 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Οικονομικών 

Επιστημών και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής, ή Διοίκησης, 

ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή  εμπειρία μετά 

την κτήση του πτυχίου του  σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων 

πληροφορικής. 

 να διαθέσει τουλάχιστον (1) ένα Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει 

στο μόνιμο προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου πρέπει 

να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης Πληροφορικής 

ή Οικονομικών Επιστημών  και μεταπτυχιακού τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης 

Πληροφορικής, ή Διοίκησης, ή Υποστήριξης Αποφάσεων ή ΜΒΑ. με τριετή τουλάχιστον  

επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου του.  

να διαθέσει στην Ομάδα Έργου, (τουλάχιστον) 2 (δύο) στελέχη με τις παρακάτω ειδικότητες και την 

ακόλουθη εμπειρία: 

 Δύο (2) στελέχη, που να κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας/κατεύθυνσης 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ η επιστήμονα Πληροφορικής  ή παρεμφερές 

και 8-ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία μετά την κτήση του πτυχίου τους στο χώρο 

της ανάπτυξης εφαρμογών 

 ένα (1) άτομο με βεβαίωση παρακολούθησης κατάρτισης και πιστοποίηση Υπευθύνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) , ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στο μόνιμο 

προσωπικό του υποψήφιου αναδόχου. 

 

Για την απόδειξη των παραπάνω ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με τα 

δικαιολογητικά τον Πίνακα Προσωπικού του και τα βιογραφικά της ομάδας έργου του. 

 

Αμεσότητα υποστήριξης 

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου θα πρέπει ο Ανάδοχος να έχει 

έδρα στη Ρόδο ή να διαθέτει τοπικό αντιπρόσωπο με έδρα τη Ρόδο και εμπειρία άνω των 3 χρόνων 

στην υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων. 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεκμηρίωσης τεχνικής εμπειρίας, αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τρείς (3) υπηρεσίες ή προμήθειες σχετικές με συντήρηση ή 

προμήθεια λογισμικού σε ΟΤΑ, τα τελευταία τρία (3) έτη. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται η 
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σύμβαση που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από τον αρμόδιο ΟΤΑ. Οι συμβάσεις πρέπει να 

έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Εγγύηση 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα (1) χρόνο καλής εκτέλεσης. Όταν παρέλθει η 

περίοδος αυτή, ο Δήμος Ρόδου θα συνάψει σύμβαση συντήρησης με τον ανάδοχο για τη συντήρηση 

του. 

 

Β) Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2019 

Για όλες τις συμβάσεις μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων δύναται να 

παραταθεί έως έξι  (6) το πολύ  μήνες προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων  χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και ποσότητας.  

 

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 από ίδιους πόρους για το Δήμο Ρόδου  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  160.000,00:   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - WEB APIs ΤΕΜ 1 17.400,00 17.400,00 

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΕΜ 1 5.500,00 5.500,00 

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ (CLIENT S/W) ΤΕΜ 3 1.500,00 4.500,00 

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΕΜ 1 5.000,00 5.000,00 

5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΕΜ 1 2.000,00 2.000,00 

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ 1 4.000,00 4.000,00 

7 ΚΙΟΣΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΕΜ 3 25.000,00 75.000,00 

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΙΟΣΚΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Α/Ω 100 150,00 15.000,00 

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SERVER 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Α/Ω 80 150,00 12.000,00 

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΙΟΣΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

Α/Ω 60 150,00 9.000,00 

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Α/Ω 50 100,00 5.000,00 
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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 η  προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. 

Άρθρο 2ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή   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 καλής εκτελέσεως  

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  16 μήνες μετά την υπογραφή της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 

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.                    

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ    5.600,00 

    ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

160.000,00   

    ΦΠΑ 24% 38.400,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

198.400,00   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Σαν υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς θα χρησιμοποιηθεί από το συμμετέχοντα ο πίνακας της 

οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  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 φορέαccxx  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - WEB APIs 

ΤΕΜ    

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΕΜ    

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 

(CLIENT S/W) 

ΤΕΜ    

4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΕΜ    

5 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΕΜ    

6 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ    

7 ΚΙΟΣΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ 

ΤΕΜ    

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΙΟΣΚΙΟΥ, 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Α/Ω    

9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SERVER 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ 

Α/Ω    

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ 

ΚΙΟΣΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ 

Α/Ω    

11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Α/Ω    

12 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ     

    ΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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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): 

[ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 
CPV : 35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης 

υλικού πληροφορικής, 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιccxxi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηccxxii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»ccxxiii 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 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 
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κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[….] 

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 

κατάλογοccxxiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 

Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςccxxv; 

[] 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 

 

α) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝccxxvi  

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 
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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 καταδίκεςccxxvii 

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηccxxviii· 

2. δωροδοκίαccxxix,ccxxx· 

3. απάτηccxxxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςccxxxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςccxxxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνccxxxiv. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουccxxxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]ccxxxvi 

Εάν ναι, αναφέρετεccxxxvii: 

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): 

[……][……][……][……]ccxxxviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)ccxxxix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανccxl: 

[……] 

 

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 

ασφάλισηςccxli, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;ccxlii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): ccxliii 

[……][……][……] 

 

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 δικαίουccxliv; 

[] 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 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςccxlv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςccxlvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαccxlvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνccxlviii, 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 

σύμβασηςccxlix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαccl κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
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α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα 

ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςccli; 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 cclii: 

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):  

[……][……][……] 

 

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 εξήςccliii: 

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):  

[……][……][……] 

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 αναφοράςccliv, 

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 ιδιωτικούςcclv: 

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 

[……] 
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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 

υπεργολαβίαςcclvi 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 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

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 

αναφέρονταιcclvii, 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 

δωρεάνcclviii. 

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 7

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  593/ 2018 (ΑΔΑ: Ω2ΞΩΩ1Ρ-1Φ3  ) 

 Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών 

φωτισμού πλατειών και πεζοδρόμων Πόλης Ρόδου»   

       (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/65135/25-10-2018) 

 
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/65135/25-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζετε 

το 2
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και 

πεζοδρόμων Πόλης Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ιστών 

Φωτισμού Πλατειών και Πεζοδρόμων  Πόλης Ρόδου» 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο 

Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ιστών 

Φωτισμού Πλατειών και Πεζοδρόμων  Πόλης Ρόδου», σύμφωνα με το Ν.4412/2016.  
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Μετά  τα ανωτέρω ζητείται:  

1) Η έγκριση του 2ου Πρακτικού της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

σύμβασης για την κατασκευή του έργου: 

«Αντικατάσταση Φθαρμένων Ιστών Φωτισμού Πλατειών και  Πεζοδρόμων  Πόλης Ρόδου» στην 

εταιρεία “ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΚΙΔΑΣ ” με μέση έκπτωση 5,00%. 

2) Η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Πέμπτη 25 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2018 οι παρακάτω: 

1) Παυλούς Νικόλαος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος που αναπλήρωσε ως πρώτος Π.Ε. τον 

Ορφανό Αντώνιο Ανδρέα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ο οποίος απούσιαζε με κανονική άδεια. 

2) Κυριακούλη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, τακτικό μέλος 

3) Μοσχούς Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, αναπληρωματικό μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 467/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου , του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ'αριθ. 468/ 2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών 

όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

Με την υπ' αρ.508/24-09-2018 (ΑΔΑ:Ω2ΔΗΩ1Ρ-ΥΓΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το Ιο Πρακτικό του έργου «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ιστών Φωτισμού Πλατειών και 

Πεζοδρόμων Πόλης Ρόδου» σύμφωνα με την οποία προσωρινή μειοδότρια είναι η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΚΟΡΚΙΔΑΣ». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών (Δ.Τ.Ε.& Υ.) με το υπ'αρ. πρωτ. 16/60216/04-10-2018 

έγγραφο της κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα 

άρθρα 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης, η οποία με τα αρ. Πρωτ. 16/63233/18-10-2018 έγγραφό της υπέβαλε σε 

σφραγισμένο φάκελο τα προς έλεγχο δικαιολογητικά . 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ποινικό Μητρώο 23.3α 

Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.33 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.33 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ έργων εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ στελεχών εταιρείας 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Κορκίδα Α. 23.3β 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του  Αθανασιάδη Γ. 23.3β 

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης της εταιρείας  

Πιστοποιητικό Ε.Τ.Ε.Ε.Μ. του Κορκίδα Α. για επαγγελματική 

διαγωγή 

23.3γ 

Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Αναστασιάδη Γ. για επαγγελματική διαγωγή 23.3γ 

Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για αποκλεισμό της  

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν4412/2016 

23.3γ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας 23.4,23.5,23.6,23.9 
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά είναι πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει τον φάκελο των παραπάνω 

δικαιολογητικών (αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την κατακύρωση 

της σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΚΙΔΑΣ». 

 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/65135/25-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 Την με αρ. 468/2018 (ΑΔΑ: ΩΞΚΩΩ1Ρ-21Ο) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός όρων 

Διακήρυξης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ», 

 Την με αρ. 508/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΔΗΩ1Ρ-ΥΓΓ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση 1ου 

πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ 

ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ», 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 2
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και κατακυρώνει 

την Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ» στην εργολήπτρια εταιρεία 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΚΙΔΑΣ» με μέση έκπτωση 5,00%. 

Β)  Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 
ΘΕΜΑ 8

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  594/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΣΟΩΩ1Ρ-ΥΕΒ  ) 

Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MINI BUS ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/65415/26-10-2018 ) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 2/65415/26-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζονται οι όροι 

του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια mini bus για το Δήμο 

Ρόδου», ως κατωτέρω: 

«Θέμα: Έγκριση-κατάρτιση όρων δημόσιου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ διαγωνισμού έτους 2018 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου 

ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ μειοδοτικού διαγωνισμού της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ MINI BUS ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ”.» 

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

Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων 23.4,23.5,23.6,23.9 
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Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά, από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής, για τη μελέτη  και τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

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

 Το Ν.4412/2016 και το Ν.3463/2006 

 Την εισήγηση του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ.πρωτ. 

2/65415/26-10-2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη μελέτη και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης για τις ανάγκες διενέργειας του ανοικτού, 

διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MINI BUS ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΡΟΔΟΥ», όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω: 

              
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοικτού ΔΙΕΘΝΟΥΣ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Κριτήριο 

Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά με βάση Συντελεστή Βαρύτητας για την 

Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, για την Ανάθεση του Έργου: “Προμήθεια Οχημάτων (mini 

bus) Χαμηλών Ρύπων” στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα 

Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με κωδική ονομασία “ΕΥ-

ΚΙΝΗΣΗ” 

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  gantonatos19@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rhodes.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

ΟΠΣ: 5031260 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος Ρόδου και ανήκει στη 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: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προμήθεια των παραπάνω οχημάτων θα πραγματοποιηθεί με βάση την πίστωση με Κ.Α. 70-

7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων (mini bus) Χαμηλών Ρύπων», προϋπολογισμού 

δαπάνης 180.000€, Κωδικός cpv: 34121100-2. H προμήθεια χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, κατά 85% από την 

Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η προμήθεια δύο λεωφορείων (mini bus) χαμηλών 

ρύπων  τα οποία θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου τύπου 

κατασκευαστή. Σύμφωνα με το Κωδικολόγιο του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, ο διαγωνισμός 

κατατάσσεται στον κωδικό CPV 34121100-2.  

Τα 2 λεωφορεία (ΜΙΝΙ ΒUSES) θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον δεκαεννέα θέσεων επιβατών το 

καθένα. Επίσης στο όχημα θα υπάρχει απαραίτητα και μία (1) θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα προς 

προμήθεια λεωφορεία θα είναι αντιρρυπαντικού τύπου μέγιστου μήκους 7,800 μέτρων. Η 

προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης, που προκηρύσσεται με την παρούσα 

ανέρχεται σε εκατό ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (€180.000,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, που θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 70-7135.0004  κατά το έτος 2018 και 2019 και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα 

έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας Διακήρυξης.  

Γίνονται δεκτές προσφορές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για το σύνολο των ζητούμενων υλικών. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που δεν υποβάλλονται για το 

σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

 

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: 

28. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

29. Το Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) 

30. 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», 

31. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

32. 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,   

33. 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»,  

34. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

35. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

36. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

37. 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”, 
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38. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

39. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

40. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

41. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

42. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

43. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

44. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

45. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

46. 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» 

47. 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.)»,  

48. Την απόφαση …../2018 της οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της μελέτης  και κατάρτιση των όρων 

της διακήρυξης  

49. Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018 και 2019 

50. 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. 

51. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003850402 

52. Την απόφαση Δημάρχου 4476/2018 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

53. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003886250 

 

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 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

…../…../2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 καυσίμων και λιπαντικών 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, όπως αυτή 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ . ……………….) με τα Παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 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. 

 

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: 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 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. 
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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, που ανέρχεται στο ποσό των 2.904 ευρώ. 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δώσουν προσφορά για το σύνολο των μηχανημάτων του 

διαγωνισμού και όχι για μέρος αυτών. 

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 

30/06/2019)  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του 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.  
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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. 
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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 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

Να  δηλώσουν  ότι  διαθέτουν: 

α) Μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους 

διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας 

τους παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ  

αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (145.162 ευρώ κατά έτος). 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας καταθέσει προσφορά για ένα τμήμα ο μέσος ετήσιος 

συνολικός (γενικός)  κύκλος εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος  

Σε περίπτωση περισσοτέρων από ένα τμήμα ο μέσος ετήσιος συνολικός (γενικός)  κύκλος 

εργασιών των τριών (3) προηγούμενων του έτους διενέργειας του διαγωνισμού οικονομικών 

χρήσεων, ίσος με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του αθροίσματος των τμημάτων  ή 

υποτμήματων. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

να δηλώνουν  τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται  

με: 

α) Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001/2008 ή και νεότερο που αφορά την 

κατασκευή ελαστικών. 

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. 
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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. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 

οποίο 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)   

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 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  
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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 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 

έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 

αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 

ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  

δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
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μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 

δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 

τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 

1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. 

Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 

αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) 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 οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών 

ισολογισμών της  επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη 

νομοθεσία τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων  που προηγούνται του έτους του διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος  δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις (3) 

διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή άλλα  επίσημα 

έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον 

υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  

 Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν συμβάσεις παρόμοιων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των (3) 

τριών τελευταίων ετών με άλλους φορείς του Δημοσίου και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – 

παραλαβής των συμβάσεων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης – παραλαβής από φορείς του ιδιωτικού 

τομέα.  

Β.5. 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.), 
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τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. 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.7. 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.8. 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 προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με βάση τα σχετικά 

κριτήρια αξιολόγησης. 

 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμολόγηση  

Κριτηρίου (Κ) 

Συντελεστής 

Βαρύτητας   

(σ) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κ * σ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 

 

% 

 

1 Χωρητικότητα  100 - 120 4  

2 Χαμηλό δάπεδο. Ύψος από το 

έδαφος. 
100 - 120 4  

3 Χώρος ΑΜΕΑ. Ράμπα  100 - 120 4  

4 Αντιρρυπαντική κατηγορία 

κινητήρα κατά Euro. 
100 - 120 4  

5 Λόγος ονομαστικής ισχύος 

κινητήρα ως προς την μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος. 

100 - 120 5  

6 Κατανάλωση καυσίμου σε αστικό 

και περιαστικό κύκλο.  
100 - 120 4  

7 Συνολικό μήκος λεωφορείου. 100 - 120 5  

8 Εξωτερικό πλάτος λεωφορείου. 100 - 120 4  

9 Διάμετρος κύκλου στροφής. 100 - 120 4  

10 Κιβώτιο ταχυτήτων.  100 - 120 4  

11 Σύστημα πέδησης. 100 - 120 4  

12 Σύστημα ανάρτησης.  100 - 120 4  

13 Σύστημα αερισμού. 100 - 120 4  

14 Σύστημα θέρμανσης. 100 - 120 4  

15 Σύστημα κλιματισμού. 100 - 120 4  

16 Εσωτερικός φωτισμός τύπου LED. 100 - 120 3  

17 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα 

και Ασφάλειά επιβαινόντων, οδηγού 

και πολιτών. 

100 - 120 5  



274  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  70% UA = SUMA (Kν * σν) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 

 

% 

 

1 Εκπαίδευση.  100 - 120 5  

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 100 - 120 5  

3 Εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας. 
100 - 120 5  

4 Εγγύτητα, αμεσότητα, ποιότητα 

κέντρου επισκευών-συντήρησης και 

παροχής ανταλλακτικών του 

λεωφορείου.  

100 - 120 5  

5 Ποιοτικές πιστοποιήσεις 

κατασκευαστή και προμηθευτή. 
100 - 120 5  

6 Χρόνος παράδοσης. 100 - 120 5  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  30% UB = SUMB (Kν * σν) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΣΥΝΟΛΟ Α + 

ΣΥΝΟΛΟ Β 

100% U = UA + UB 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, 

σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο 

ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

προκηρυσσόμενου έργου) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς, ως μη κατάλληλες προσφορές. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται οριακά τα κριτήρια και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 

120 βαθμούς αναλογικά με τον βαθμό υπερκάλυψης των απαιτήσεων κάθε κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η 

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων 

(π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του (σ), 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: 

Ti = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο 

συντελεστή Λ, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Λi = 0.65 x (Ti / Tmax) + 0.35 x (Fmin/Fi) 
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όπου: 

o Tmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

o Ti: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

o Fmin: το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

o Fi: το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

o Λi: τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά με βάση την τεχνική βαθμολογία.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Στη συνέχεια, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το στάδιο «Οικονομική 

Προσφορά», η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

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 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. 
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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»  

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις άνω των ορίων] 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης  

 Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 
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επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των 

άρθρων  2.2.3 έως 2.2.8 και  πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας Προκήρυξης. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 

υπογράφεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

(30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για την συμπλήρωση. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 

Ε.Ε.Ε.Σ σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 

χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 

υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 

εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις 

και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν 

στο σχετικό διαγωνισμό. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών φορέων 

για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και υποβάλλεται 

από τον οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω 

τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο 

ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί  Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και 

δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 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 ΕΕΕΣ 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 

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. 

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και στοιχεία: 

o Περιγραφή υπό προμήθεια εξοπλισμού 
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o Εξοπλισμός 

o Λοιπές Υπηρεσίες (εκπαίδευση) 

o Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου 

o Οργανωτική Δομή Διοίκησης και υλοποίησης έργου (Ομάδα έργου) 

o Πίνακες Συμμόρφωσης 

o Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές 

Η εμφάνιση τιμής/ τιμών ή οιουδήποτε οικονομικού ή ενδεικτικού της οικονομικής προσφοράς 

στοιχείου στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Έργου, όπως αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας και τα ακόλουθα: 

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 

αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων έχει κατανοήσει το 

αντικείμενο της σύμβασης, που καλείται να αναλάβει, ενώ θα πρέπει να προτείνει κατάλληλο 

οργανωτικό σχήμα και κατάλληλα διαθέσιμο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει, επί ποινής αποκλεισμού, να υποβάλει με τα τεχνικά στοιχεία της προσφορά τους το σύνολο 

των πιστοποιητικών, υπεύθυνων δηλώσεων και λοιπών διασφαλίσεων που προβλέπονται από την 

παρούσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά 

τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται στην περίπτωση που δεν φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά), σε πρωτότυπη 

έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη απόδειξη αντιπροσώπευσης του εν λόγω 

προμηθευτή. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά 

στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού 

οίκου. 

Για την ευχερέστερη σύγκριση και αναζήτηση των στοιχείων των προσφορών θα πρέπει να τηρηθεί 

στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της παρούσας και να συνοδεύεται η προσφορά από 

ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη 

αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω επί ποινής αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο 

Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 

θεωρείται αντιπροσφορά.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία 

απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε  περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.  Πλέον των 

ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής: 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να γίνεται 

πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Ανάθεσης η αντίληψη και η ικανότητα του 

Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αντικειμένου της σύμβασης που πρόκειται να 

αναλάβει. Τα ελάχιστα αναφερόμενα παρακάτω στοιχεία δεν αποκλείουν και τη παρουσίαση 

οιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην  προσφορά του.  
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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 

όπως ορίζεται κατωτέρω και  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III (υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς) της διακήρυξης: Το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο υπόδειγμα ΙΙΙ 

της παρούσης και  θα διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rhodes.gr 

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με βάση τα σχετικά κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην έπ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

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 για ένα όπως περιγράφονται στο Παράρτημα I 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μέχρι 

30/06/2019. 

 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. 

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 

Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 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 

http://www.rhodes.gr/
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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 

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 προσωρινού αναδόχου) 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 . 

Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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 

σύμβασης. 

 

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: 

12.      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... 

13. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
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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 οργάνου
33

. 

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 αρχή
34

 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 προσφέροντες
35

. 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 γίνεται
36

 : 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.  

 

                                                 
33Πρβλ 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” 

34μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

35Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

36Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
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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 

προσφέροντες
37

. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

Ι. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και Βαθμολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμολόγηση  

Κριτηρίου (Κ) 

Συντελεστής 

Βαρύτητας   

(σ) 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Κ * σ) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Συντελεστής Βαρύτητας 70%) 

 

% 

 

1 Χωρητικότητα  100 - 120 4  

2 Χαμηλό δάπεδο. Ύψος από το 

έδαφος. 
100 - 120 4  

3 Χώρος ΑΜΕΑ. Ράμπα  100 - 120 4  

4 Αντιρρυπαντική κατηγορία 

κινητήρα κατά Euro. 
100 - 120 4  

5 Λόγος ονομαστικής ισχύος 

κινητήρα ως προς την μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος. 

100 - 120 5  

6 Κατανάλωση καυσίμου σε αστικό 

και περιαστικό κύκλο.  
100 - 120 4  

7 Συνολικό μήκος λεωφορείου. 100 - 120 5  

8 Εξωτερικό πλάτος λεωφορείου. 100 - 120 4  

9 Διάμετρος κύκλου στροφής. 100 - 120 4  

10 Κιβώτιο ταχυτήτων.  100 - 120 4  

11 Σύστημα πέδησης. 100 - 120 4  

12 Σύστημα ανάρτησης.  100 - 120 4  

13 Σύστημα αερισμού. 100 - 120 4  

14 Σύστημα θέρμανσης. 100 - 120 4  

15 Σύστημα κλιματισμού. 100 - 120 4  

16 Εσωτερικός φωτισμός τύπου LED. 100 - 120 3  

17 Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα 

και Ασφάλειά επιβαινόντων, οδηγού 

και πολιτών. 

100 - 120 5  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  70% UA = SUMA (Kν * σν) 

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 

 

% 

 

1 Εκπαίδευση.  100 - 120 5  

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας. 100 - 120 5  

3 Εγγύηση αντισκωριακής 

προστασίας. 
100 - 120 5  

4 Εγγύτητα, αμεσότητα, ποιότητα 

κέντρου επισκευών-συντήρησης και 

παροχής ανταλλακτικών του 

λεωφορείου.  

100 - 120 5  

5 Ποιοτικές πιστοποιήσεις 

κατασκευαστή και προμηθευτή. 
100 - 120 5  

6 Χρόνος παράδοσης. 100 - 120 5  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  30% UB = SUMB (Kν * σν) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΣΥΝΟΛΟ Α + 

ΣΥΝΟΛΟ Β 

100% U = UA + UB 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

                                                 
37Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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Η καλύτερη τιμή ή επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, 

σε κάθε κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση 

μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό τον όρο 

ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι ενδιάμεσες τιμές ή 

επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. 

Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 

βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του 

προκηρυσσόμενου έργου) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς, ως μη κατάλληλες προσφορές. 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται οριακά τα κριτήρια και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 

120 βαθμούς αναλογικά με τον βαθμό υπερκάλυψης των απαιτήσεων κάθε κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς και η 

βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, 

εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Η βαθμολογία Κi κάθε κριτηρίου προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων 

(π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να 

προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. (άρθρο 221 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του (σ), 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: 

Ti = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο 

συντελεστή Λ, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Λi = 0.65 x (Ti / Tmax) + 0.35 x (Fmin/Fi) 

όπου: 

o Tmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

o Ti: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

o Fmin: το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

o Fi: το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

o Λi: τελική βαθμολογία της προσφοράς i, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά 

ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 

σειρά με βάση την τεχνική βαθμολογία.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
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Στη συνέχεια, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

στη συνέχεια εκδίδεται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το στάδιο «Οικονομική 

Προσφορά», η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω 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 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης., 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης   

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 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. 
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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) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 

36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 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: 
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• 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) 

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.  
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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 για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι 31/12/2019. Για όλες τις συμβάσεις μετά από 

σύμφωνη γνώμη και τον δύο συμβαλλομένων δύναται να παραταθεί έως έξι   (6) το πολύ  μήνες 

προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Δήμου  

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.  

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. 

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
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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:  

 Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των  

υλικών. 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. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. H προμήθεια χρηματοδοτείται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, 

κατά 85% από την Ε.Ε. ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 

Κύπρου. 

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, 
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5.2.2.  Αν το υλικό 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 

6.1.1. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα ορίζεται σε έξι 

(6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι 

αργότερα από τις 31/12/2019. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

έργου (ΕΠΠΕ) της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής της 

κάθε φάσης του έργου, καθώς και της οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών. 

Ο Ανάδοχος σε κάθε φάση εκτέλεσης της προμήθειας θα συνεργάζεται με τα αρμόδια στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους κανόνες της Επιστήμης και 

της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και να 

εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της σύμβασης. 

Ειδικότερα, οι προθεσμίες παράδοσης καθορίζονται από το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα μεταξύ 

Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, ως αυτό αναλυτικά εκτίθεται στο Μέρος Β. της παρούσης. 

Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται είναι ενδεικτικό και μπορεί να διαφοροποιηθεί 

με τεκμηριωμένη πρόταση των διαγωνιζόμενων στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χωρίς όμως 

την αλλαγή του συνολικού χρόνου των έξι (6) μηνών που προβλέπεται για την ολοκλήρωση του 

έργου. 

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. 
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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. 

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.4412/16
38

  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. 

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. 

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, η 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 εφ’ 

                                                 
38Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

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

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

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

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

αρμοδιότητες”  
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όσον αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο.  

6.2.2.  
Η παραλαβή των μηχανημάτων 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.
39

 

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. 

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. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

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 

Προμήθεια Οχημάτων (mini bus) Χαμηλών Ρύπων” στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με 

Κωδική Ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ. 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

                                                 
39Στο 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. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η προμήθεια δύο λεωφορείων (mini bus) χαμηλών 

ρύπων  τα οποία θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου τύπου 

κατασκευαστή. Σύμφωνα με το Κωδικολόγιο του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ, ο διαγωνισμός 

κατατάσσεται στον Κωδικό CPV 34121100-2. Τα 2 λεωφορεία (ΜΙΝΙ ΒUSES) θα είναι 

χωρητικότητας τουλάχιστον δεκαεννέα θέσεων επιβατών το καθένα. Επίσης, στο όχημα θα υπάρχει 

απαραίτητα και μία (1) θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Τα προς προμήθεια λεωφορεία θα είναι 

αντιρρυπαντικού τύπου μέγιστου μήκους 7,800 μέτρων. Ο  προϋπολογισμός της προμήθειας 

ανέρχεται, ενδεικτικά, σε 180.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 24%. 

                        

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

Αντικείμενο Προμήθειας: Δύο (2) Αστικά Λεωφορεία (mini bus)  

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες ουσιώδεις απαιτήσεις, τα τεχνικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια ενός (1) Αστικού Λεωφορείου τύπου MINI, 

χωρητικότητας τουλάχιστον δεκαεννέα (19) επιβαινόντων (καθημένων, όρθιων και του οδηγού) και μίας 

(1) θέσεως/χώρου αμαξιδίου ΑΜΕΑ, με τον εξοπλισμό τους, για κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας του Δήμου.  Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και 

απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση 

αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής 

 
ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

1 

Τα οχήματα θα  είναι  λεωφορεία αστικού τύπου (Α/Λ), αυτό-φερόμενης, κλειστού-τύπου  

κατασκευής, χαμηλού δαπέδου (να αναφερθεί η συνολική επιφάνειά του [σε Τ.Μ.]  για 

όρθιους επιβάτες και για τον χώρο ΑΜΕΑ), με μέγιστο ύψος από το έδαφος 35cm, χωρίς 

σκαλοπάτια στην πόρτα εισόδου και εξόδου επιβατών, επί ποινή αποκλεισμού. Θα 

διαθέτουν Ευρωπαϊκή Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τις κατά το δυνατό νεότερες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (να κατατεθεί, με την προσφορά, Απόσπασμα Πιστοποιητικού της  

Έγκρισης Τύπου). 

2 

Κινητήρας: Θα έχουν κινητήρα πετρελαιοκίνητο (diesel), με στρόβιλο-συμπιεστή (TURBO) 

και ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας (INTERCOOLER), τελευταίας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας EURO 6 επιπέδου 3 (step C) ή νεότερης. Ο λόγος της ονομαστική ισχύος του 

κάθε κινητήρα ως προς την μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 

20KW/TN. Η τιμή του λόγου θα βαθμολογηθεί αναλόγως. 

3 

Χωρητικότητα: Το κάθε Α/Λ θα έχει χωρητικότητα για τουλάχιστον είκοσι (20) 

επιβαίνοντες (καθήμενοι, όρθιοι και οδηγός) καθώς και μία (1) θέση για ΑΜΕΑ (ιδιαίτερα 

διαμορφωμένο χώρο για την μεταφορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου ΑΜΕΑ, διαστάσεων 900 

x 1300mm), με πρόσβαση από την μεσαία πόρτα, μέσω χειροκίνητης μηχανικής ράμπας, επί 

ποινή αποκλεισμού. 

4 
Θα είναι μέγιστου συνολικού μήκους, μαζί με τους προφυλακτήρες, έως 6,00 m. Θα 

προτιμηθεί το μικρότερο μήκος. 

5 
Θα είναι εξωτερικού πλάτους, χωρίς τους εξωτερικούς θερμαινόμενους καθρέπτες, έως 2,10 

m. Θα προτιμηθεί το μικρότερο πλάτος. 

6 

Η διάμετρος του μικρότερου κύκλου στροφής, του διαγραφομένου από τον εξωτερικό 

εμπρόσθιο τροχό του οχήματος, όταν το όχημα εκτελεί πλήρη στροφή, να μην είναι 

μεγαλύτερη των 15 m. 

7 Το μέγιστο ολικό μικτό βάρος του κάθε οχήματος δεν θα υπερβαίνει τους 6 TN.     

8 

Πέδηση: Το σύστημα πέδησης του κάθε οχήματος θα είναι διπλού κυκλώματος, 

εφοδιασμένο με δισκόφρενα και στους 4 τροχούς, και με συστήματα “ΑBS“ (Αντι-

μπλοκαρίσματος Τροχών). Θα βαθμολογηθεί επιπλέον η ύπαρξη EBD (Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Διανομής Ισχύος Πέδησης), Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πέδησης) ESP 

(Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας), HHC (Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης 

υπό Κλίση), HBA (Σύστημα Υδραυλικού Σέρβο-Φρένου), VDC (Σύστημα Δυναμικού 

Ελέγχου Οχήματος) και DTC (Σύστημα Ελέγχου Ροπής έλξης).   

9 Είναι επιθυμητό όπως η κατανάλωση καυσίμου των Α/Λ σε αστικό και περιαστικό κύκλο να 
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είναι η μικρότερη δυνατή. 

10 
Ανάρτηση: Το σύστημα ανάρτησης που θα διαθέτουν τα Α/Λ θα πρέπει να παρέχει άνεση 

υψηλού βαθμού για τους επιβάτες. Να κατατεθεί λεπτομερής περιγραφή με την προσφορά. 

11 
Ηλεκτρικό Σύστημα-Φωτισμός: Να περιλαμβάνουν σύστημα CAN-BUS. Ο εσωτερικός 

φωτισμός του οχήματος θα είναι ομοιόμορφης φωτιστικής έντασης τύπου LED.    

12 

Τα καθίσματα των Α/Λ θα πρέπει να είναι αντί-βανδαλιστικού τύπου. Θα προτιμηθεί η 

στήριξή τους στα πλαϊνά τοιχώματα και στους ορθοστάτες (κάθισμα -οροφής). Το κάθισμα 

του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει πνευματική ανάρτηση και να είναι ευρέως ρυθμιζόμενο 

(πλάτη, υποστηρίγματα  χεριών,  διευθύνσεις πάνω-κάτω και εμπρός-πίσω). 

13 

Τα Α/Λ θα διαθέτουν επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και 

φυσικού), σύστημα θέρμανσης (για τον χώρο του οδηγού και των επιβατών) και σύστημα 

κλιματισμού  (για τον εσωτερικό χώρο του λεωφορείου). Οι αποδόσεις αυτών των 

συστημάτων θα βαθμολογηθούν αναλόγως. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

συστημάτων αυτών, τα Α/Λ θα διαθέτουν σε όλες τις επιφάνειες αρίστης 

αποτελεσματικότητας θερμομόνωση και ηχομόνωση (η προσφορά να περιλαμβάνει 

περιγραφή των υλικών και της τοποθέτησής τους).  

14 

Στο εμπρόσθιο μέρος των Α/Λ και πάνω από τον ανεμοθώρακα θα υπάρχουν ενδεικτικές 

πινακίδες κατάλληλων διαστάσεων, όπου θα απεικονίζονται οποιοδήποτε γράμμα ή 

αριθμός, Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων, σε οποιαδήποτε θέση. Οι χαρακτήρες θα 

απεικονίζονται με ικανό αριθμό (ανά στοιχείο) λαμπτήρων τύπου LED. Στο οπίσθιο μέρος 

των Α/Λ, πάνω από τον ανεμοθώρακα, θα υπάρχουν ανάλογες πινακίδες, που θα 

απεικονίζουν χαρακτήρες και αριθμούς μικρότερων διαστάσεων από τις εμπρόσθιες.  

15 
Τα λεωφορεία θα διαθέτουν πλήρη μικροφωνική εγκατάσταση (αποτελούμενη από τον 

ενισχυτή, το δίκτυο, ένα μικρόφωνο και μεγάφωνα επί της οροφής του κάθε λεωφορείου). 

16 

Κιβώτιο Ταχυτήτων: Τα Α/Λ θα είναι εφοδιασμένα με αρίστης ποιότητας και κατασκευής 

μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με πέντε ταχύτητες εμπροσθοπορείας, απόλυτα 

συγχρονισμένες, με σωστή κλιμάκωση και μία ταχύτητα οπισθοπορείας. Θα βαθμολογηθεί 

επιπλέον η ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων.    

17 

Τα λεωφορεία θα συνοδεύονται, κατά την παράδοση, με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια 

χρήσης, λειτουργίας, ελέγχων, συντήρησης-επισκευών, ευρετήριο ανταλλακτικών, κλπ. 

στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, όπως και από όλα τα σχέδια ή σχεδιαγράμματα των 

ηλεκτρικών συστημάτων του κάθε λεωφορείου. Τα παραδοτέα Εγχειρίδια Χρήσης, 

Συντήρησης και ο Σύντομος Οδηγός Χρήσεως θα είναι απαραίτητα στην Ελληνική 

γλώσσα.   

18 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με την παράδοση των λεωφορείων, να προσκομίσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (Ελληνική Έγκριση Τύπου, Πιστοποιητικό Εκτελωνισμού, 

κτλ.) για την έκδοση, από τον Δήμο, των απαιτούμενων πινακίδων κυκλοφορίας.    

19 

Τα οχήματα θα διαθέτουν, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα παρελκόμενα:  

 Πλήρη εφεδρικό τροχό. 

 Πλήρη σειρά εργαλείων αλλαγής τροχού.  

 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

 Πλήρες φαρμακείο. 

 Τρίγωνο βλαβών. 

 Ψηφιακό Ταχογράφο σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Εμπρόσθιο Άγκιστρο ρυμούλκησης.  

 Τάκους αναστολής κίνησης τροχών. 

 Φακό πολλαπλών λειτουργιών.  

20 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει και να τοποθετήσει στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό, σε μόνιμη θέση, αυτοκόλλητα με το λογότυπο του Δήμου. Οι 

διαστάσεις, το περιεχόμενο, ο χρωματισμός και οι θέσεις τους θα δοθούν στον προμηθευτή 

από τον Δήμο.   

21 
Τα λεωφορεία θα είναι λευκού χρώματος, εκτός και αν κατά την υπογραφή της σύμβασης 

επιλεχθεί διαφορετικός χρωματισμός από τον Δήμο σε συνεννόηση με τον Προμηθευτή. 

22  
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Πρόσθετα στοιχεία που υποβάλλονται και συνοδεύουν την προσφορά: Εκτός των άλλων, 

στην προσφορά του κάθε προμηθευτή πρέπει να αναφέρονται τα  παρακάτω: 

6. Στοιχεία κινητήρα (κυβισμός, αριθμός κυλίνδρων, ισχύς DIN, ροπή DIN, σχέση Μ.Β. / 

Μέγιστη ισχύ). 

7. Κατανάλωση καυσίμου σε κύκλο αστικό και περιαστικό. 

8. Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου. 

9. Κιβώτιο ταχυτήτων και αριθμός ταχυτήτων. 

10. Συμπλέκτης.  

11. Σύστημα πέδησης.  

12. Σύστημα διεύθυνσης, ακτίνα ή διάμετρος στροφής, δεξιά και αριστερά, διαγραφόμενη 

από τον εμπρόσθιο τροχό. 

13. Σύστημα ανάρτησης.  

14. Ηλεκτρικό σύστημα – φωτισμός (εσωτερικός, εξωτερικός). 

15. Σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού. 

16. Περιγραφή αμαξώματος (δομική περιγραφή, διαρρυθμίσεις, επενδύσεις, καθίσματα 

επιβατών, ορθοστάτες, παρελκόμενα). 

17. Συνολικός αριθμός επιβατών (όρθιοι, καθήμενοι, οδηγός, χώρος ΑΜΕΑ). 

18. Διαστάσεις οχήματος, βάρη οχήματος. 

19. Χρωματισμός, αντισκωριακή προστασία. 

20. Στοιχεία λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και ασφάλειας. 

21. Εγγύηση και ποιοτικές πιστοποιήσεις (ISO προμηθευτή, κατασκευαστή πλαισίου – 

αμαξώματος κλπ.). 

Λοιπά πρόσθετα στοιχεία του οχήματος που βοηθούν στην αξιολόγηση, κλπ. 

ΟΜΑΔΑ Β – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 

23 

Εκπαίδευση: Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των τεχνιτών 

και χειριστών οδηγών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση των οχημάτων. Να 

κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

24. Εγγύηση καλής λειτουργίας   

24.1 

Τα Α/Λ θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά 

μέρη και το αμάξωμα διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών ή 200.000 χλμ. (όποιο λήξει 

πρώτο). Η εγγύηση για αντισκωριακή προστασία  των Α/Λ δεν θα είναι μικρότερη των 

πέντε (5) ετών. 

25 Συντήρηση - Ανταλλακτικά 

25.1 
Να δοθούν απαραίτητα στην προσφορά τα στοιχεία πλησιέστερων συνεργείων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου κατά το χρόνο της εγγύησης.   

25.2 
Να δηλωθεί, υποχρεωτικά, στην προσφορά, ότι ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση 

των απαιτούμενων ανταλλακτικών για μια δεκαετία.  

26 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

26.1 
Ο χρόνος παράδοσης των λεωφορείων στις εγκαταστάσεις του Δήμου δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

26.2 

Τα λεωφορεία θα παραδοθούν από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του Δήμου (σε χώρο 

που θα υποδειχθεί). Κάθε μεταφορικό κόστος ή κόστος συνδεδεμένο με την εγκατάσταση, 

επίδειξη και παράδοση, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 

Πίνακες Συμμόρφωσης  

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης υποβάλλονται συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

χωρίς αναφορά σε τιμές και με απόλυτη ευθύνη του Αναδόχου για την ακρίβεια των δεδομένων.  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Απαίτηση Συμμόρφωση Σχόλια 

ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.    

1 

Τα οχήματα θα  είναι  λεωφορεία αστικού 

τύπου (Α/Λ), αυτό-φερόμενης, κλειστού-τύπου  

κατασκευής, χαμηλού δαπέδου (να αναφερθεί η 

συνολική επιφάνειά του [σε Τ.Μ.]  για όρθιους 

ΝΑΙ   
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επιβάτες και για τον χώρο ΑΜΕΑ), με μέγιστο 

ύψος από το έδαφος 35cm, χωρίς σκαλοπάτια 

στην πόρτα εισόδου και εξόδου επιβατών, επί 

ποινή αποκλεισμού. Θα διαθέτει Ευρωπαϊκή 

Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τις κατά το 

δυνατό νεότερες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (να κατατεθεί, με την προσφορά, 

Απόσπασμα Πιστοποιητικού της  Έγκρισης 

Τύπου). 

2 

Κινητήρας: Θα έχουν κινητήρα 

πετρελαιοκίνητο (diesel), με στρόβιλο-

συμπιεστή (TURBO) και ενδιάμεσο εναλλάκτη 

θερμότητας (INTERCOOLER), τελευταίας 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 επιπέδου 

3 (step C) ή νεότερης. Ο λόγος της ονομαστική 

ισχύος του κάθε κινητήρα ως προς την μέγιστη 

επιτρεπόμενη μάζα του οχήματος να είναι 

τουλάχιστον 20KW/TN. Η τιμή του λόγου θα 

βαθμολογηθεί αναλόγως. 

ΝΑΙ   

3 

Χωρητικότητα: Το κάθε Α/Λ θα έχει 

χωρητικότητα για τουλάχιστον είκοσι (20) 

επιβαίνοντες (καθήμενοι, όρθιοι και οδηγός) 

καθώς και μία (1) θέση για ΑΜΕΑ (ιδιαίτερα 

διαμορφωμένο χώρο για την μεταφορά ενός 

αναπηρικού αμαξιδίου ΑΜΕΑ, διαστάσεων 900 

x 1300mm), με πρόσβαση από την μεσαία 

πόρτα, μέσω χειροκίνητης μηχανικής ράμπας, 

επί ποινή αποκλεισμού. 

ΝΑΙ   

4 

Θα είναι μέγιστου συνολικού μήκους, μαζί με 

τους προφυλακτήρες, έως. 6,00 m.  Θα 

προτιμηθεί το μικρότερο μήκος. 

ΝΑΙ   

5 

Θα είναι εξωτερικού πλάτους, χωρίς τους 

εξωτερικούς θερμαινόμενους καθρέπτες, έως 

2,10 m. Θα προτιμηθεί το μικρότερο πλάτος. 

ΝΑΙ   

6 

Η διάμετρος του μικρότερου κύκλου στροφής, 

του διαγραφομένου από τον εξωτερικό 

εμπρόσθιο τροχό του οχήματος, όταν το όχημα 

εκτελεί πλήρη στροφή, να μην είναι μεγαλύτερη 

των 15 m. 

ΝΑΙ   

7 
Το μέγιστο ολικό μικτό βάρος του κάθε 

οχήματος δεν θα υπερβαίνει τους 6 TN.    
ΝΑΙ   

8 

Πέδηση: Το σύστημα πέδησης του κάθε 

οχήματος θα είναι διπλού κυκλώματος, 

εφοδιασμένο με δισκόφρενα και στους 4 

τροχούς, και με συστήματα “ΑBS“ (Αντι-

μπλοκαρίσματος Τροχών) και “ASR” 

(Ρύθμισης Αντί-ολίσθησης). Θα βαθμολογηθεί 

επιπλέον η ύπαρξη EBD (Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Διανομής Ισχύος Πέδησης), 

Ηλεκτρονικού Ελέγχου Πέδησης) ESP 

(Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας), 

HHC (Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης υπό 

Κλίση), HBA (Σύστημα Υδραυλικού Σέρβο-

Φρένου), VDC (Σύστημα Δυναμικού Ελέγχου 

Οχήματος) και DTC (Σύστημα Ελέγχου Ροπής 

έλξης).   

ΝΑΙ   

9 

Είναι επιθυμητό όπως η κατανάλωση καυσίμου 

των Α/Λ σε αστικό και περιαστικό κύκλο να 

είναι η μικρότερη δυνατή. 

ΝΑΙ   

10 

Ανάρτηση: Το σύστημα ανάρτησης που θα 

διαθέτουν τα Α/Λ θα πρέπει να παρέχουν άνεση 

υψηλού βαθμού για τους επιβάτες. Να 

ΝΑΙ   
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κατατεθεί λεπτομερής περιγραφή με την 

προσφορά.  

11 

Ηλεκτρικό Σύστημα-Φωτισμός: Να 

περιλαμβάνουν σύστημα CAN-BUS. Ο 

εσωτερικός φωτισμός των οχημάτων θα είναι 

ομοιόμορφης φωτιστικής έντασης τύπου LED.    

ΝΑΙ   

12 

Τα καθίσματα των οχημάτων θα πρέπει να είναι 

αντί-βανδαλιστικού τύπου. Θα προτιμηθεί η 

στήριξή τους στα πλαϊνά τοιχώματα και στους 

ορθοστάτες (κάθισμα -οροφής).  Το κάθισμα 

του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει πνευματική 

ανάρτηση και να είναι ευρέως ρυθμιζόμενο 

(πλάτη, υποστηρίγματα  χεριών, διευθύνσεις 

πάνω-κάτω και εμπρός-πίσω). 

ΝΑΙ   

13 

Τα Α/Λ θα διαθέτουν επαρκές και 

αποτελεσματικό σύστημα αερισμού 

(βεβιασμένου και φυσικού), σύστημα 

θέρμανσης (για τον χώρο του οδηγού και των 

επιβατών) και σύστημα κλιματισμού  (για τον 

εσωτερικό χώρο του λεωφορείου). Οι 

αποδόσεις αυτών των συστημάτων θα 

βαθμολογηθούν αναλόγως. Για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

συστημάτων αυτών, τα Α/Λ θα διαθέτουν σε 

όλες τις επιφάνειες αρίστης 

αποτελεσματικότητας θερμομόνωση και 

ηχομόνωση (η προσφορά να περιλαμβάνει 

περιγραφή των υλικών και της τοποθέτησής 

τους).  

 

ΝΑΙ   

14 

Στο εμπρόσθιο μέρος των Α/Λ και πάνω από 

τον ανεμοθώρακα θα υπάρχουν ενδεικτικές 

πινακίδες κατάλληλων διαστάσεων, όπου θα 

απεικονίζονται οποιοδήποτε γράμμα ή αριθμός, 

Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων, σε 

οποιαδήποτε θέση. Οι χαρακτήρες θα 

απεικονίζονται με ικανό αριθμό (ανά στοιχείο) 

λαμπτήρων τύπου LED. Στο οπίσθιο μέρος των 

Α/Λ, πάνω από τον ανεμοθώρακα, θα υπάρχουν 

ανάλογες πινακίδες, που θα απεικονίζουν 

χαρακτήρες και αριθμούς μικρότερων 

διαστάσεων από τις εμπρόσθιες. 

ΝΑΙ   

15 

Τα λεωφορεία θα διαθέτει πλήρη μικροφωνική 

εγκατάσταση (αποτελούμενη από τον ενισχυτή, 

το δίκτυο, ένα μικρόφωνο και μεγάφωνα επί της 

οροφής του λεωφορείου). 

ΝΑΙ   

16 

Κιβώτιο Ταχυτήτων: Τα Α/Λ θα είναι 

εφοδιασμένα με αρίστης ποιότητας και 

κατασκευής μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων με 

πέντε ταχύτητες εμπροσθοπορείας, απόλυτα 

συγχρονισμένες, με σωστή κλιμάκωση και μία 

ταχύτητα οπισθοπορείας. Θα βαθμολογηθεί 

επιπλέον η ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου 

ταχυτήτων.    

ΝΑΙ   

17 

Τα λεωφορεία θα συνοδεύονται, κατά την 

παράδοση, με όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια 

χρήσης, λειτουργίας, ελέγχων, συντήρησης-

επισκευών, ευρετήριο ανταλλακτικών, κλπ. 

στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, όπως και 

από όλα τα σχέδια ή σχεδιαγράμματα των 

ηλεκτρικών συστημάτων του λεωφορείου. Τα 

παραδοτέα Εγχειρίδια Χρήσης, Συντήρησης 

ΝΑΙ   
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και ο Σύντομος Οδηγός Χρήσεως θα είναι 

απαραίτητα στην Ελληνική γλώσσα.   

18 

Ο προμηθευτής υποχρεούται, με την παράδοση 

των λεωφορείων, να προσκομίσει όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (Ελληνική 

Έγκριση Τύπου, Πιστοποιητικό Εκτελωνισμού, 

κτλ.) για την έκδοση, από τον Δήμο, των 

απαιτούμενων πινακίδων κυκλοφορίας.    

ΝΑΙ   

19 

Τα οχήματα θα διαθέτουν, κατά την παράδοση, 

τα ακόλουθα παρελκόμενα:  

 Πλήρη εφεδρικό τροχό. 

 Πλήρη σειρά εργαλείων αλλαγής 

τροχού.  

 Πυροσβεστήρα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

 Πλήρες φαρμακείο. 

 Τρίγωνο βλαβών. 

 Ψηφιακό Ταχογράφο σύγχρονης 

τεχνολογίας. 

 Εμπρόσθιο Άγκιστρο ρυμούλκησης.  

 Τάκους αναστολής κίνησης τροχών. 

 Φακό πολλαπλών λειτουργιών.  

ΝΑΙ   

20 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να προσφέρει και να τοποθετήσει στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό, σε μόνιμη θέση, 

αυτοκόλλητα με το λογότυπο του Δήμου. Οι 

διαστάσεις, το περιεχόμενο, ο χρωματισμός και 

οι θέσεις τους θα δοθούν στον προμηθευτή από 

τον Δήμο.   

ΝΑΙ   

21 

Τα λεωφορεία θα είναι λευκού χρώματος, εκτός 

και αν κατά την υπογραφή της σύμβασης 

επιλεχθεί διαφορετικός χρωματισμός από τον 

Δήμο σε συνεννόηση με τον Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

22 

ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Εκτός των 

άλλων, στην προσφορά του κάθε προμηθευτή 

πρέπει να αναφέρονται τα  παρακάτω: 

Στοιχεία κινητήρα (κυβισμός, αριθμός 

κυλίνδρων, ισχύς DIN, ροπή DIN, σχέση 

Μ.Β. / Μέγιστη ισχύ). 

Κατανάλωση καυσίμου σε κύκλο αστικό και 

περιαστικό. 

Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου και του 

AdBlue.  

Κιβώτιο ταχυτήτων, αριθμός ταχυτήτων. 

Συμπλέκτης.  

Σύστημα πέδησης.  

Σύστημα διεύθυνσης, ακτίνα ή διάμετρος 

στροφής, δεξιά και αριστερά, διαγραφόμενη 

από τον εμπρόσθιο τροχό. 

Σύστημα ανάρτησης.  

Ηλεκτρικό σύστημα – φωτισμός 

(εσωτερικός, εξωτερικός). 

Σύστημα εξαερισμού, θέρμανσης, 

κλιματισμού. 

Περιγραφή αμαξώματος (δομική περιγραφή, 

διαρρυθμίσεις, επενδύσεις, καθίσματα 

επιβατών, ορθοστάτες, παρελκόμενα). 

Συνολικός αριθμός επιβατών (όρθιοι, 

καθήμενοι, οδηγός, χώρος ΑΜΕΑ). 

Διαστάσεις οχήματος, βάρη οχήματος. 

Χρωματισμός, αντισκωριακή προστασία. 

Στοιχεία λειτουργικότητας, αποδοτικότητας 

ΝΑΙ   
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και ασφάλειας. 

Εγγύηση και ποιοτικές πιστοποιήσεις (ISO 

προμηθευτή, κατασκευαστή πλαισίου – 

αμαξώματος κλπ.). 

Λοιπά πρόσθετα στοιχεία των οχημάτων, που 

βοηθούν στην αξιολόγηση, κλπ. 

ΟΜΑΔΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ. 

23. 

Εκπαίδευση    

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των τεχνιτών και 

χειριστών οδηγών του αγοραστή για το χειρισμό 

και συντήρηση των οχημάτων. Να κατατεθεί 

αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα 

εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 

εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και 

άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

24. Εγγύηση καλής λειτουργίας.   ΝΑΙ   

24.1 

Τα Α/Λ θα καλύπτονται από εγγύηση καλής 

λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά 

μέρη και το αμάξωμα διαρκείας τουλάχιστον 

δύο (2) ετών ή 200.000 χλμ. (όποιο λήξει 

πρώτο). Η εγγύηση για αντισκωριακή 

προστασία  των Α/Λ δεν θα είναι μικρότερη 

των πέντε (5) ετών. 

ΝΑΙ   

25 Συντήρηση - Ανταλλακτικά ΝΑΙ   

25.1 

Να δοθούν απαραίτητα στην προσφορά τα 

στοιχεία πλησιέστερων συνεργείων που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου κατά το 

χρόνο της εγγύησης.   

ΝΑΙ   

25.2 

Να δηλωθεί, υποχρεωτικά, στην προσφορά, ότι 

ο προμηθευτής εγγυάται την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων ανταλλακτικών για μια δεκαετία. 

ΝΑΙ   

26 Χρόνος και τόπος παράδοσης ΝΑΙ   

26.1 

Ο χρόνος παράδοσης των λεωφορείων στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

26.2 

Τα λεωφορεία θα παραδοθούν από τον ανάδοχο 

στις εγκαταστάσεις του Δήμου (σε χώρο που θα 

υποδειχθεί). 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τον Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το Έργο με Τίτλο: “Προμήθεια Οχημάτων (mini bus) 

Χαμηλών Ρύπων” στα πλαίσια της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών 

Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με Κωδική Ονομασία “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α 

 
Περιγραφή Προμήθειας 

Ποσότητα 

 

Τιμή 

μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

24% 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

1. Οχήματα (Mini Bus) 2 τεμ.    

      

ΣΥΝΟΛΟ 2 τεμ.    
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Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες και προμήθειες που είναι 

απαραίτητες για την ολοκληρωμένη παράδοση του έργου, όπως η μελέτη εφαρμογής, οι Υπηρεσίες 

Εκπαίδευσης, οι Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία, καθώς και οι Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Έργου, η εγκατάσταση του εξοπλισμού και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που θα 

καταστήσει το έργο ολοκληρωμένο και λειτουργικό (μεταφορικά, κτλ).    

 ΘΕΜΑ 9
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  595/ 2018 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΥΩ1Ρ-ΟΟΛ  ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Επεμβάσεις για την προστασία και 

αναβάθμιση της κοιλάδας των Πεταλουδών»   

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/65246/25-10-2018) 

      
Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/65246/25-10-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζετε 

το 1
ο
 πρακτικό διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της 

κοιλάδας των Πεταλουδών», ως κατωτέρω: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 76416 για το έργο: «Επεμβάσεις για την 

Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων».  

 

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «Επεμβάσεις για την Προστασία και 

Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει 

ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ", με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 54% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 55% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η'  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ : 54% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 55% 

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ : 54% 

ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) : 55% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : 55% 

 

και ποσό προσφοράς 183.146,38 (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 54,21%.  

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 133.389,47 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 24.010,10 

Σύνολο Ι : 157.399,57 

Απρόβλεπτα 15% : 23.609,94 

Αναθεώρηση : 2.136,87 

Σύνολο ΙΙ : 183.146,38 

 

    Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού του διαγωνισμού και  

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ", σύμφωνα με τα οριζόμενα του 

Ν. 4412/2016.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

( 1ο Στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη )                     
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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: «Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της 

κοιλάδας Πεταλούδων», προϋπολογισμού 400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, τη Δευτέρα, 08 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/53880/05-09-2018, 

ΑΔΑM: 18PROC003643086 2018-09-05 Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1. κα Αναστασία Παπαδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος 

2. κα Βασιλεία Κεφάλα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου 

Ρόδου, ως μέλος και 

3.  κος Θεόδωρος Μαυρίλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος, που αναπληροί: 

i. τον κο Μιχαήλ Σφυρίου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου που απουσιάζει στις 08-10-2018, λόγω της από 

16-08-2018 κλήσης του ως ένορκος στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου και  

ii. τον κο Μιχαήλ Παπαδόπουλο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο της Διεύθυνσης 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου που απουσιάζει στις 08-10-2018, λόγω της από 16-

08-2018 κλήσης του ως ένορκος στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου,  

 

αποτελούντες την Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 457/2018 της 17-08-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 409/2018 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: «Επεμβάσεις για την Προστασία και Αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων», 

προϋπολογισμού 400.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξήχθη  ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έχει λάβει 

αύξοντα αριθμό 76416.  

 

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  
Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς  

1 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/Ξ 

ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ 

ΤΕΧΝΙΚΗ" 

01/10/2018 10:47:04 

2 AS build A.T.E.  01/10/2018 12:54:41 

3 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 01/10/2018 20:34:19 

4 Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 01/10/2018 22:03:26 
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5 «P.& C. DEVELOPMENT S.A.»  02/10/2018 08:57:37 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 02/10/2018 09:07:49 

7 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 02/10/2018 09:27:33 

8 ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ  02/10/2018 09:34:11 

 

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 93062 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ" 

54,21 % 

2 93356 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 46,46 % 

3 93594 ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ 42,73 % 

4 92779 «P.& C. DEVELOPMENT S.A.» 37,58 % 

5 93531 Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 34,00 % 

6 93588 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22,24 % 

7 92101 AS build A.T.E. 22,00 % 

8 91544 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 18,66 % 

Κατόπιν 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 ελέγχθηκαν 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 

είχαν εκδοθεί ηλεκτρονικά (οι οποίες φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή), ελέγχθηκε εάν 

κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης, τις πρωτότυπες εγγυητικές 
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επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

προσφοράς τους.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Επειδή όλες οι 

εγγυητικές εκδόθηκαν 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 πραγματοποιήθηκε 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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ). 

  Από τον έλεγχο προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων συμμετοχής για 

όλους τους συμμετέχοντες, πλην των τεσσάρων (4) κάτωθι Οικονομικών Φορέων, από τους οποίους 

ζητήθηκαν εγγράφως διευκρινήσεις μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, 

όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της διακήρυξης: 

1) «Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», 

2) «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 

3) «ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ» (ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

«ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.») και 

4) «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» (ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»).  

Οι ανωτέρω Εταιρείες προέβησαν στις απαραίτητες διευκρινήσεις εμπρόθεσμα.  

Ως εκ τούτου όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν στη δημοπρασία συνέχισαν στον 

διαγωνισμό, οπότε και προέκυψε 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 93062 

ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Κ/Ξ ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ" 

54,21 % 

2 93356 Α.ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 46,46 % 

3 93594 ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΕ 42,73 % 

4 92779 «P.& C. DEVELOPMENT S.A.» 37,58 % 

5 93531 Ε ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 34,00 % 

6 93588 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 22,24 % 

7 92101 AS build A.T.E. 22,00 % 

8 91544 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 18,66 % 

 

Από τα ανωτέρω προέκυψε ως οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ", με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  
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Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : 54% 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ : 55% 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η'  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ : 54% 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 55% 

ΠΡΑΣΙΝΟ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ : 54% 

ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) : 55% 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : 55% 

 

με μέση προσφερόμενη έκπτωση 54,21% και προσφερόμενη τιμή 183.146,38 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.η της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. με δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ" να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/65246/25-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών,  

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

 Την με αρ. 409/2018 (ΑΔΑ: ΩΧ26Ω1Ρ-4ΧΑ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα «Καθορισμός των 

όρων διακήρυξης του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Α)  Εγκρίνει αυτούσιο το 1

ο
 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για την κατασκευή του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» και αναθέτει την Σύμβαση στον προσωρινό 

μειοδότη «Κ/Ξ: ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με 

δ.τ. "Λ ΤΕΧΝΙΚΗ"», με μέση προσφερόμενη έκπτωση 54,21% και προσφερόμενη τιμή 183.146,38 

€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 133.389,47 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 24.010,10 

Σύνολο Ι : 157.399,57 

Απρόβλεπτα 15% : 23.609,94 

Αναθεώρηση : 2.136,87 

Σύνολο ΙΙ : 183.146,38 

 

Β)  Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 ΘΕΜΑ 10
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  596/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΜΥ2Ω1Ρ-Ψ33  ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για προσωρινό μειοδότη του δημόσιου συνοπτικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού της «υλοποίησης 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου, έτους 2018»   

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ. πρωτ. 2/65421/26-10-2018 ) 
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O Πρόεδρος, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου  με αρ. πρωτ. 2/65421/26-10-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, συνοπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού, ως 

κατωτέρω: 

«Θέμα: Κατακύρωση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου 

διαγωνισμού έτους 2018 

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

του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της “υλοποίησης 2 συνεδρίων στο νησί 

της Ρόδου, έτους 2018”.» 

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

         
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Δημόσιου Πρόχειρου Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «την υλοποίηση 2 συνεδρίων στο νησί 

της Ρόδου, έτους 2018 (κωδ.00/6442.0005, 00/6442.0006)» 

Στη Ρόδο στις 25 Οκτωβρίου 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), Προισταμένη Τμήματος Προμηθειών. 

2. Κακάκη Υπακοή μέλος, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών 

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

προχώρησε στη διενέργεια του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη μειοδότη της «την υλοποίηση 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου, έτους 2018 

(κωδ.00/6442.0005, 00/6442.0006)»», ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.700 ευρώ με φπα, ο οποίος 

καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 511/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 6038/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό 

τύπο, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 12/10/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/61835/2018. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του 

κωδικού με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Τέλος, αναρτήθηκε ολόκληρη η διαδικασία στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως προβλέπεται από το νόμο.  

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των 

προσφορών την  09
η
 πρωινή στις 25/10/2018 κατέθεσε εγκαίρως προσφορά η εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ. 

1
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών (09
η
 πρωινή στις 25/10/2018), 

η επιτροπή διαγωνισμού άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συμμετέχοντα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο 

του φακέλου του συμμετέχοντα, αποδείχθηκε ότι ο προμηθευτής είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-

δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη (αίτηση συμμετοχής, ΤΕΥΔ, κτλ). Όλα τα 

έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο. Κατόπιν τούτου η επιτροπή 

αποφασίζει, η ανωτέρω εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ να προκριθεί στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στο 

άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.  

2
ο
 ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού ήταν το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, το οποίο έγινε την 

ίδια ημέρα. Η προμήθεια για την οποία συμμετείχε ο διαγωνιζόμενος, βάση των δικαιολογητικών, 

αλλά και των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις τεχνικές 

προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη και στη διακήρυξη του διαγωνισμού και ως εκ τούτου η 

επιτροπή αποφασίζει ο διαγωνιζόμενος  να προκριθεί στο επόμενο και τελευταίο στάδιο (άνοιγμα των 

οικονομικών προσφορών).  

3
ο
 ΣΤΑΔΙΟ: 
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Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που 

περιλαμβάνει το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα στον πρόχειρο συνοπτικό 

μειοδοτικό διαγωνισμό, το οποίο διενεργήθηκε την ίδια ημέρα. Έτσι λοιπόν η  εταιρεία 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-

ΔΕΡΜΑΕ κατέθεσε συνολική προσφορά 41.370  ευρώ με φπα.  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Rhodes Model Regional Co-operation 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € 

Εναρκτήρια τελετή 

Στο Παλάτι του 

Μεγάλου Μαγίστρου 

προμαχώνας ) 

Τετάρτη 9 

Νοεμβρίου 
400 

Κοκτέιλ με καναπεδάκια 

αλλαντικών, τυριών, τορτίγιες, 

στικ λαχανικών τυροπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια,Γλυκά, 

αναψυκτικά, κρασιά 

9,80  3.920,00  

Νεστορίδειο Μέλαθρο  

και Δημαρχείο Ρόδου 
8-11 Νοεμβρίου 200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Νεστορίδειο Μέλαθρο  

και Δημαρχείο Ρόδου 
8-11 Νοεμβρίου 200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Coffee break 

Νεστορίδειο Μέλαθρο 
9-10 Νοεμβρίου 200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00 1.000,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
6.920,00 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNESCO 

ΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € 

 

      

Δεξίωση καλωσορίσματος 

 
1 Νοεμβρίου 50 

Σαμπάνια κρασί, αναψυκτικά, 

νερά, χυμοί, καναπεδάκια με 

θαλασσινά, βολοβάν γεμιστά, 

πιατέλες με τυριά και αλλαντικά, 

στικς λαχανικών, κεφτεδάκια, 

φτερούγες κοτόπουλο, μινι 

σουβλάκια ποικιλία γλυκών 

35 1.750,00 

Coffee break 

10.00 

 

2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5  1.425,00 

Coffee break 

18.00 
2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5 1.425,00 

 

 

Γεύμα 

 

 

2 Νοεμβρίου 

 

 

100 

 

Τορτίγες, καναπεδάκια, 

κεφτεδάκια, βολοβαν γεμιστά με 

τυριά και αλλαντικά Μίνι burger, 

πιτσάκια Ποικιλία από παστάκια 

Κρασί, αναψυκτικά, νερό 

 

 

20  

 

 

2.000,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Φάκελοι με λογότυπο οργανισμού 

Μπλοκ Στυλό Πληροφοριακό υλικό 

(πρόγραμμα συνεδρίου και 

εκδηλώσεων ) 

17  

 

3.400,00 

 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Προσκλήσεις τετραχρωμία διπλή 

σε Α5 χαρτί σαγρέΚαι ανάλογους 

φακέλους 

6,5 1.300,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 5 Μπάνερ 150cmx100 100  500,00  

Δείπνο 2 Νοεμβρίου 80  25  2.000,00  

Ταυτόχρονη μετάφραση 2 Νοεμβρίου  

Μεταφραστικά μηχανήματα 

(Εισιτήρια τεχνικών από Αθήνα 

Διαμονή δύο ημερών 

συμπεριλαμβανομένη) 

3.200  3.200,00 

Διερμηνείς 2 Νοεμβρίου 2 
2 άτομα από Ελληνικά – Αγγλικά 

και αντίστροφά 
350  700,00 



306  

Μεταφορές 
1 και 3 

Νοεμβρίου 
6 

3 δρομολόγια από και προς το 

αεροδρόμιο με μινι βαν 
200 1.200,00 

Ξεναγός 3 Νοεμβρίου 1 
Ξενάγηση στην Μεσαιωνική 

ολοήμερο 
150  150,00 

Φωτογράφος 3 Νοεμβρίου 1 Κάλυψη με βίντεο και φωτογραφίες 1.000 1.000,00 

Γεύμα 3 Νοεμβρίου 50 Γεύμα στην Μεσαιωνική Πόλη 30  1.500,00 

Δώρα 2 Νοεμβρίου 50 
Δώρα με το σήμα τον ήλιο της 

Ρόδου σε plaxi glass 
40  2.000,00  

Φιλοξενία 
1-3 

Νοεμβρίου 
30(2 βράδια ) 

Φιλοξενία των δημάρχων και 

αντιδημάρχων εκπροσώπων 

πολιτισμού πόλεων παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

(Πάτμου, Λεμεσού, Κέρκυρας, 

Μάλτας, Κωνσταντινούπολης, 

Βενετίας, ΤελΑβιλ, Ντουμπρόβνικ, 

Παρίσι, Κοτορ, Ιμπιζα, Σπλιτ) 

100  6.000,00  

Αεροπορικά Εισιτήρια 
1-3 

Νοεμβρίου 
7 

Κάλυψη των αεροπορικών 

εισιτηρίων των Μελών και 

εισηγητών του οργανισμού 

700 4.900,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

34.450,00 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

1. Να κάνει δεκτή στο σύνολο την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό 

ΔΕΡΜΑΕ για την υλοποίηση 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου έτους 2018, καθώς αυτή είναι 

στο σύνολό της χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.  

2. Να ανακηρύξει προσωρινό μειοδότη και να κατακυρώσει προσωρινά το σύνολο της 

προμήθειας στην εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ με αφμ: 998498722 και Δνση το 

πολιτιστικό μνημείο Καλλιθέας, στις Καλυθιες Ρόδου, 85105, ως κάτωθι:  

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Rhodes Model Regional Co-operation 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € ΜΕ 

ΦΠΑ 

Εναρκτήρια τελετή 

Στο Παλάτι του 

Μεγάλου Μαγίστρου 

προμαχώνας ) 

Τετάρτη 9 

Νοεμβρίου 
400 

Κοκτέιλ με καναπεδάκια 

αλλαντικών, τυριών, τορτίγιες, 

στικ λαχανικών τυροπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια,Γλυκά, 

αναψυκτικά, κρασιά 

9,80  3.920,00  

Νεστορίδειο 

Μέλαθρο  και 

Δημαρχείο Ρόδου 

8-11 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Νεστορίδειο 

Μέλαθρο  και 

Δημαρχείο Ρόδου 

8-11 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Coffee break 

Νεστορίδειο 

Μέλαθρο 

9-10 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00 1.000,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  6.920 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNESCO 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € ΜΕ 

ΦΠΑ 
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Δεξίωση 

καλωσορίσματος 

 

1 Νοεμβρίου 50 

Σαμπάνια κρασί, αναψυκτικά, 

νερά, χυμοί, καναπεδάκια με 

θαλασσινά, βολοβάν γεμιστά, 

πιατέλες με τυριά και αλλαντικά, 

στικς λαχανικών, κεφτεδάκια, 

φτερούγες κοτόπουλο, μινι 

σουβλάκια ποικιλία γλυκών 

35 1.750,00 

Coffee break 

10.00 

 

2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5  1.425,00 

Coffee break 

18.00 
2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5 1.425,00 

 

 

Γεύμα 

 

 

2 Νοεμβρίου 

 

 

100 

 

Τορτίγες, καναπεδάκια, 

κεφτεδάκια, βολοβαν γεμιστά με 

τυριά και αλλαντικά Μίνι burger, 

πιτσάκια Ποικιλία από παστάκια 

Κρασί, αναψυκτικά, νερό 

 

 

20  

 

 

2.000,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Φάκελοι με λογότυπο οργανισμού 

Μπλοκ Στυλό Πληροφοριακό 

υλικό (πρόγραμμα συνεδρίου και 

εκδηλώσεων ) 

17  

 

3.400,00 

 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Προσκλήσεις τετραχρωμία διπλή 

σε Α5 χαρτί σαγρέΚαι ανάλογους 

φακέλους 

6,5 1.300,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 5 Μπάνερ 150cmx100 100  500,00  

Δείπνο 2 Νοεμβρίου 80  25  2.000,00  

Ταυτόχρονη 

μετάφραση 
2 Νοεμβρίου  

Μεταφραστικά μηχανήματα 

(Εισιτήρια τεχνικών από Αθήνα 

Διαμονή δύο ημερών 

συμπεριλαμβανομένη) 

3.200  3.200,00 

Διερμηνείς 2 Νοεμβρίου 2 
2 άτομα από Ελληνικά – Αγγλικά 

και αντίστροφά 
350  700,00 

Μεταφορές 
1 και 3 

Νοεμβρίου 
6 

3 δρομολόγια από και προς το 

αεροδρόμιο με μινι βαν 
200 1.200,00 

Ξεναγός 3 Νοεμβρίου 1 
Ξενάγηση στην Μεσαιωνική 

ολοήμερο 
150  150,00 

Φωτογράφος 3 Νοεμβρίου 1 
Κάλυψη με βίντεο και 

φωτογραφίες 
1.000 1.000,00 

Γεύμα 3 Νοεμβρίου 50 Γεύμα στην Μεσαιωνική Πόλη 30  1.500,00 

Δώρα 2 Νοεμβρίου 50 
Δώρα με το σήμα τον ήλιο της 

Ρόδου σε plaxi glass 
40  2.000,00  

Φιλοξενία 1-3 Νοεμβρίου 
30 (2 

βράδια) 

Φιλοξενία των δημάρχων και 

αντιδημάρχων εκπροσώπων 

πολιτισμού πόλεων παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

(Πάτμου, Λεμεσού, Κέρκυρας, 

Μάλτας, Κωνσταντινούπολης, 

Βενετίας, ΤελΑβιλ, Ντουμπρόβνικ, 

Παρίσι, Κοτορ, Ιμπιζα, Σπλιτ) 

100  6.000,00  

Αεροπορικά 

Εισιτήρια 
1-3 Νοεμβρίου 7 

Κάλυψη των αεροπορικών 

εισιτηρίων των Μελών και 

εισηγητών του οργανισμού 

700 4.900,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
 

34.450 

(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.: 2/65421/26-10-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018,  
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 Το Ν.4412/2016, το Ν. 3463/2006 

 Την με αρ. 512/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΣΚΕΩ1Ρ-1ΘΤ) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «Έγκριση   και 

καθορισμός των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της “Υλοποίησης 2 συνεδρίων στο νησί της Ρόδου έτους 2018 

(δαπάνες δημοσίων σχέσεων)”» 

 Την υπ’ αριθμ. 572/2018 (Α.Δ.Α: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία εγκρίθηκαν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του δημόσιου, πρόχειρου, μειοδοτικού, 

συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Υλοποίηση 2 

συνεδρίων στο νησί της Ρόδου έτους 2018 (δαπάνες δημοσίων σχέσεων)» 

 

Β) Ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη και κατακυρώνει προσωρινά το σύνολο της προμήθειας στην 

εταιρεία ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΕΡΜΑΕ με ΑΦΜ: 998498722 και Δνση το πολιτιστικό μνημείο Καλλιθέας, στις 

Καλυθιές Ρόδου, ως εξής:  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Rhodes Model Regional Co-operation 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € ΜΕ 

ΦΠΑ 

Εναρκτήρια τελετή Στο 

Παλάτι του Μεγάλου 

Μαγίστρου προμαχώνας ) 

Τετάρτη 9 

Νοεμβρίου 
400 

Κοκτέιλ με καναπεδάκια 

αλλαντικών, τυριών, τορτίγιες, 

στικ λαχανικών τυροπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια,Γλυκά, 

αναψυκτικά, κρασιά 

9,80  3.920,00  

Νεστορίδειο Μέλαθρο  και 

Δημαρχείο Ρόδου 

8-11 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Νεστορίδειο Μέλαθρο  και 

Δημαρχείο Ρόδου 

8-11 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00  1.000,00  

Coffee break Νεστορίδειο 

Μέλαθρο 

9-10 

Νοεμβρίου 
200 Καφές, κέικ και βουτήματα 5,00 1.000,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  6.920 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ UNESCO 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

σε € ΜΕ 

ΦΠΑ 

Δεξίωση 

καλωσορίσματος 

 

1 Νοεμβρίου 50 

Σαμπάνια κρασί, αναψυκτικά, 

νερά, χυμοί, καναπεδάκια με 

θαλασσινά, βολοβάν γεμιστά, 

πιατέλες με τυριά και αλλαντικά, 

στικς λαχανικών, κεφτεδάκια, 

φτερούγες κοτόπουλο, μινι 

σουβλάκια ποικιλία γλυκών 

35 1.750,00 

Coffee break 

10.00 

 

2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5  1.425,00 

Coffee break 

18.00 
2 Νοεμβρίου 150 

Καφές, χυμοί κέικ και βουτήματα  

τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, 

λουκανοπιτάκια 

9,5 1.425,00 

 

 

Γεύμα 

 

 

2 Νοεμβρίου 

 

 

100 

Τορτίγες, καναπεδάκια, 

κεφτεδάκια, βολοβαν γεμιστά με 

τυριά και αλλαντικά Μίνι burger, 

πιτσάκια Ποικιλία από παστάκια 

Κρασί, αναψυκτικά, νερό 

 

 

20  

 

 

2.000,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Φάκελοι με λογότυπο οργανισμού 

Μπλοκ Στυλό Πληροφοριακό 

υλικό (πρόγραμμα συνεδρίου και 

εκδηλώσεων ) 

17  

 

3.400,00 
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Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 200 

Προσκλήσεις τετραχρωμία διπλή 

σε Α5 χαρτί σαγρέΚαι ανάλογους 

φακέλους 

6,5 1.300,00 

Εκτυπώσεις 2 Νοεμβρίου 5 Μπάνερ 150cmx100 100  500,00  

Δείπνο 2 Νοεμβρίου 80  25  2.000,00  

Ταυτόχρονη 

μετάφραση 
2 Νοεμβρίου  

Μεταφραστικά μηχανήματα 

(Εισιτήρια τεχνικών από Αθήνα 

Διαμονή δύο ημερών 

συμπεριλαμβανομένη) 

3.200  3.200,00 

Διερμηνείς 2 Νοεμβρίου 2 
2 άτομα από Ελληνικά – Αγγλικά 

και αντίστροφά 
350  700,00 

Μεταφορές 
1 και 3 

Νοεμβρίου 
6 

3 δρομολόγια από και προς το 

αεροδρόμιο με μινι βαν 
200 1.200,00 

Ξεναγός 3 Νοεμβρίου 1 
Ξενάγηση στην Μεσαιωνική 

ολοήμερο 
150  150,00 

Φωτογράφος 3 Νοεμβρίου 1 
Κάλυψη με βίντεο και 

φωτογραφίες 
1.000 1.000,00 

Γεύμα 3 Νοεμβρίου 50 Γεύμα στην Μεσαιωνική Πόλη 30  1.500,00 

Δώρα 2 Νοεμβρίου 50 
Δώρα με το σήμα τον ήλιο της 

Ρόδου σε plaxi glass 
40  2.000,00  

Φιλοξενία 
1-3 

Νοεμβρίου 

30 (2 

βράδια) 

Φιλοξενία των δημάρχων και 

αντιδημάρχων εκπροσώπων 

πολιτισμού πόλεων παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

(Πάτμου, Λεμεσού, Κέρκυρας, 

Μάλτας, Κωνσταντινούπολης, 

Βενετίας, ΤελΑβιλ, Ντουμπρόβνικ, 

Παρίσι, Κοτορ, Ιμπιζα, Σπλιτ) 

100  6.000,00  

Αεροπορικά Εισιτήρια 
1-3 

Νοεμβρίου 
7 

Κάλυψη των αεροπορικών 

εισιτηρίων των Μελών και 

εισηγητών του οργανισμού 

700 4.900,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 34.450 
 

 ΘΕΜΑ 11
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  597/ 2018 (ΑΔΑ: 6ΓΥΠΩ1Ρ-ΞΝΙ  ) 

 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΒΡΙΝΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

328/2018 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ 

ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/65462/26/10/2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65462/26-10-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BRINX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και της με αριθμό 328/2018 διαταγής 

πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Νικολέτας Νικητίδου.  

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», 

που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Πανσελήνου αρ. 4 (ΑΦΜ 099774123 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 

Θεσσαλονίκης) άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 18-9-2018 αίτησή της, που απευθυνόταν 

στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε την έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση τα τιμολόγια 

πώλησης που έχει εκδόσει αυτή στο όνομα του Δήμου Ρόδου. 

2. Συγκεκριμένα η παραπάνω εταιρεία ισχυρίζεται ότι διατηρεί επιχείρηση εμπορίας 

μηχανημάτων στάθμευσης και υλικών πάσης φύσεως μηχανημάτων, αντιπροσώπευση αυτών, 

εισαγωγή, ενοικίαση, επισκευή, συντήρηση αυτοκινήτων - οδικών μηχανημάτων – φορτηγών - 

λεωφορείων και παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού, κ.λπ. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Δυνάμει 

συμφωνίας που καταρτίσθηκε μεταξύ αυτής και του Δήμου Ρόδου, ανέλαβε την υποχρέωση της 

αποστολής κατόπιν παραγγελίας ειδών ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Ρόδου που 

επισκέπτονταν τις επιχειρήσεις της, κατόπιν προσφορών της, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στα 

αντίστοιχα δελτία αποστολής - τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια 

πώλησης - δελτία αποστολής και ο Δήμος Ρόδου να της καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα (πώληση ή 

παροχή υπηρεσιών) επί πιστώσει. Προς το σκοπό αυτό, ο εκάστοτε νόμιμος αντιπρόσωπος του Δήμου 
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Ρόδου κατά την παραλαβή των οχημάτων παραλάμβανε χωρίς καμία επιφύλαξη τα εκδοθέντα δελτία 

αποστολής-τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης-δελτία 

αποστολής. 

3. Ότι για τις πωλήσεις και παροχές υπηρεσιών της η αιτούσα εξέδωσε στο όνομα του Δήμου 

Ρόδου, συμφωνά με το νόμο τα παρακάτω δελτία αποστολής - τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών και τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής με τα περιγραφόμενα σαυτά πωληθέντα 

εμπορεύματα ή παροχή υπηρεσιών, κατά αιτιολογία - περιγραφή, αγαθά, κωδικό, μονάδα μέτρησης, 

ποσότητα, τιμή μονάδας, αξία, ΦΠΑ, αξία ΦΠΑ και σύνολο, τα οποία προσκομίζει και επικαλείται ως 

ακολούθως: 

α.  το υπ' αρ. 3062/30-12-2014 δελτίο αποστολής-τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 227,64€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 36,42€, συνολικού ποσού 264,06€ 

β.  το υπ' αρ. 3065/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 1.350€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 216€, συνολικού ποσού 1.566€. 

γ.  το υπ' αρ. 3070/30-12-2014 δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 388,52€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 62,16€, συνολικού ποσού 450,68€. 

δ. το υπ' αρ. 3071/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 54,40£ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 8,70€, συνολικού ποσού 63,10€. 

ε.  το υπ' αρ. 3072/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 560,53€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 89,68€, συνολικού ποσού 650,21€. 

στ.  το υπ' αρ. 3073/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 562,20€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 89,95€, συνολικού ποσού 652,15€ 

ζ.  το υπ' αρ. 3074/30-12-2014.δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 383,45€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 61,36£, συνολικού ποσού 444,81€. 

η.  το υπ' αρ. 3075/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 591,58€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 94,65€, συνολικού ποσού 686,23€. 

θ.  το υπ' αρ. 3076/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 600€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 96€, συνολικού ποσού 696€. 

ι.  το υπ' αρ. 3077/30-12-2014 δελτίο αποστολής - τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 120€ με 

ΦΠΑ 16% ήτοι 19,20€, συνολικού ποσού 139,20€.  

ια . το υπ' αρ. ΤΠ00000835/12-10-2015 τιμολόγιο πώλησης αξίας 854€ με ΦΠΑ 16% ήτοι 

136,64€, συνολικού ποσού 990,64€.  

Ιβ.  το υπ' αρ. 1376/09-11-2015 τιμολόγιο πώλησης αγαθών αξίας 87,05€ με ΦΠΑ 23% ήτοι 

20,02€, συνολικού ποσού 107,07€.  

Ιγ.  το υπ' αρ. ΤΠΥ00000131/16-05-2017 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 3.950€ με ΦΠΑ 24% 

ήτοι 948€, συνολικού ποσού 4.898€. 

4. Ότι, το συνολικό ποσό των δεκατριών (13) τιμολογίων, τα οποία εξέδωσε η αιτούσα εταιρεία 

επί πιστώσει προς πληρωμή από τον καθ' ου, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων 

οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (11.608,15), το οποίο ποσό δεν καταβάλλει ο Δήμος Ρόδου στην 

αιτούσα. 

5. Με βάση την αίτηση αυτή εκδόθηκε η με αριθμό 328/2018 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης 

Ειρηνοδίκης Ρόδου Νικολέτας Νικητιάδου, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει 

στην παραπάνω εταιρεία το ποσό των 11.608,15 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της 

κοινοποίησης της διαταγής πληρωμής μέχρι ολοσχερή εξόφληση, ενώ καταδικάστηκε ο Δήμος Ρόδου 

να καταβάλει σαυτήν τη δικαστική δαπάνη αυτής, που όρισε στο ποσό των 267,00 ευρώ.        

6. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 1-10-2018, οπότε η προθεσμία 

για άσκηση ανακοπής λήγει στις 30-10-2018, στη συνέχεια δε η παραπάνω εταιρεία υπέβαλε στο 

Δήμο Ρόδου την από 10-10-2018 αίτησή της, που πήρε αριθμό πρωτ. 2/61988/12-10-2018, με την 

οποία ζητά τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς δηλώνοντας ότι δέχεται να καταβληθεί σαυτήν 

μόνο το κεφάλαιο, παραιτούμενη από τους τόκους και τα έξοδα γενικά. 
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7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η παραπάνω εταιρεία εκτέλεσε τις παραγγελίες του Δήμου 

Ρόδου και παρέδωσε τα εξαρτήματα κλπ που ζήτησε η αρμόδια υπηρεσία, τα οποία και παρέλαβε ο 

Φώτης Μπακίρης, απλά ο Δήμος Ρόδου δεν μπόρεσε να εξοφλήσει τα παραπάνω τιμολόγια για 

καθαρά τυπικούς λόγους, λόγω του ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία εξαιτίας των έκτακτων 

αναγκών, γιαυτό και αν ασκηθεί αγωγή από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό ο Δήμος Ρόδου θα 

υποχρεωθεί τελικά να πληρώσει το παραπάνω ποσό των τιμολογίων. Ενόψει όλων των παραπάνω και 

προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων σε βάρος του Δήμου Ρόδου και ταλαιπωρίας τόσον αυτού όσο και 

της παραπάνω εταιρείας, μπορεί να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή να μην ασκηθεί 

ανακοπή εναντίον της παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ανακοπή, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016).  

8. Σε περίπτωση όμως που αποφασιστεί η άσκηση ανακοπής θα πρέπει να ληφθεί απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία να δίδεται σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 

ασκήσω για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ανακοπή κατά της παραπάνω εταιρείας και της παραπάνω 

διαταγής πληρωμής όσο και αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ως και πρόσθετους λόγους ανακοπής αν 

χρειαστεί αργότερα, για όσους λόγους κρίνω βάσιμους και προς το συμφέρον του Δήμου Ρόδου, να 

παραστώ και να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, τόσον για τη συζήτηση της 

ανακοπής και των πρόσθετων λόγων αυτής όσο και για την αίτηση αναστολής, όποτε και αν 

προσδιοριστεί η συζήτησή τους, να καταθέσω προτάσεις και σημείωμα και όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με σκοπό να γίνει δεκτή τόσον η ανακοπή 

και οι πρόσθετοι λόγοι αυτής όσο και αίτηση αναστολής. Να ληφθεί επίσης απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με την οποία να αναθέτει την επίδοση στην παραπάνω αιτούσα της ανακοπής, 

των πρόσθετων λόγων ανακοπής και της αίτησης αναστολής, ως επίσης και των αποφάσεων που θα 

εκδοθούν επ΄ αυτών, στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Κων/νο Πούλιο.    

9. Παρακαλώ να ληφθούν οι παραπάνω αποφάσεις στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής στις 26-10-2018, γιατί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής λήγει στις 30-10-2018, λόγω 

δε υπερβολικού φόρτου εργασίας δεν μπόρεσα να υποβάλω την εισήγησή μου ενωρίτερα.  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/65462/26-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Να μην ασκήσει ο Δήμος Ρόδου ανακοπή κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«BRINX ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και της με αριθμό 328/2018 διαταγής 

πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Νικολέτας Νικητίδου. 

 
ΘΕΜΑ 12

ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης            Aπόφ. Αρ.  598/ 2018 (ΑΔΑ: Ω7ΨΓΩ1Ρ-ΦΤΩ) 

Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου, Χριστίνας συζ. 

Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννετίδη, Γεωργίου Ατσίδη του Γεωργίου, Φωτεινής 

Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου και της με αριθμό 372/2017 διαταγής πληρωμής 

της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, 

άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και άσκηση ανακοπής κατά της παρά πόδας αυτής από 3-9-

2018 επιταγής προς εκτέλεση. 

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/65463/26/10/2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/65463/26-10-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης ανακοπής κατά του Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου, Χριστίνας συζ. 

Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννεττίδη, Γεωργίου Ατσίδη του Γεωργίου, 

Φωτεινής Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου και της με αριθμό 372/2017 

διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευεγενίας 

Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και άσκηση ανακοπής 

κατά της παρά πόδας αυτής από 3-9-2018 επιταγής προς εκτέλεση. 

Οι καθών άσκησαν εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 20-10-2017 αίτησή τους, που απευθυνόταν 

στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαν την έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση 

τη με αριθμό 199/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδ/σου, με την οποία καθορίστηκε 

προσωρινά η τιμή μονάδας για την αποζημίωσή τους λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των 

τμημάτων των ακινήτων τους που αναφέρονται σαυτήν και τη με αριθμό 211/2017 απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της αποζημίωσης κατά 

τα ποσά που αναφέρονται σαυτήν ο καθένας. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 372/2017 διαταγή πληρωμής της δικαστής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, με την οποία διαταχθήκαμε 

να καταβάλουμε στον πρώτο και δεύτερη των καθών το ποσό των 853.916,10 ευρώ στον καθένα και 

στον τρίτο και τέταρτη των καθών το ποσό των 39.076,94 ευρώ στον καθένα, με το νόμιμο τόκο από 

την επίδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την εξόφληση, και το ποσό των 10.000 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα των καθών για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφο της διαταγής πληρωμής 

επιδόθηκε σε εμάς στις 6-11-2017. 

Εναντίον των παραπάνω και της παραπάνω διαταγής πληρωμής ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 4-12-

2017 και με αριθμό κατάθεσης 654/5-12-2017 ανακοπή του, που απευθύνεται στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 17-4-2018 και μετά από αναβολή η 4-

12-2018, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω, και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Α Ν Α Κ Ο Π Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη 

Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1. Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου. 

2. Χριστίνας συζ. Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννεττίδη. 

3. Γεωργίου Ατσίδη του Γεωργίου 

4. Φωτεινής Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου, όλων κατοίκων Ρόδου, οδός Εθν. 

Αντίστασης αρ. 11 

___________________________________ 

Οι καθών άσκησαν εναντίον μας την από 20-10-2017 αίτησή τους, που απευθυνόταν στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαν την έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση τη με αριθμό 

199/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδ/σου, με την οποία καθορίστηκε προσωρινά η τιμή 

μονάδας για την αποζημίωσή τους λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των τμημάτων των ακινήτων 

τους που αναφέρονται σαυτήν και τη με αριθμό 211/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου, με την οποία αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της αποζημίωσης κατά τα ποσά που αναφέρονται 

σαυτήν ο καθένας. 

Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 372/2017 διαταγή πληρωμής της δικαστής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, με την οποία διαταχθήκαμε 

να καταβάλουμε στον πρώτο και δεύτερη των καθών το ποσό των 853.916,10 ευρώ στον καθένα και 

στον τρίτο και τέταρτη των καθών το ποσό των 39.076,94 ευρώ στον καθένα, με το νόμιμο τόκο από 
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την επίδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την εξόφληση, και το ποσό των 10.000 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα των καθών για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφο της διαταγής πληρωμής 

επιδόθηκε σε εμάς στις 6-11-2017. 

Την παραπάνω διαταγή πληρωμής ανακόπτουμε για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους 

και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα.     

1. Γιατί κατά την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με με την 

παρ. 3α του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως, εάν 

δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της 

αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της 

σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει 

μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη 

για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια 

λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και 

υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, μέσα σε προθεσμία 

ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής 

της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την 

αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν 

επιτρέπεται ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας». 

 Επομένως, υπό την ισχύ της νέας ρύθμισης καθίσταται σαφές ότι: α) η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως, εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της 

απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού 

καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, β) η αρμόδια διοικητική αρχή (αν το 

ζητήσει ο θιγόμενος ιδιοκτήτης) υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της 

προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου πράξη με βεβαιωτικό χαρακτήρα για την επελθούσα 

αυτοδίκαιη άρση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γ) εφόσον οι θιγόμενοι 

ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης (που κατά τα ανωτέρω ήρθη αυτοδικαίως), 

έχουν το δικαίωμα μέσα σε ένα έτος από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής να υποβάλουν 

(τυπική) αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια διοικητική αρχή, ζητώντας τη διατήρηση της 

απαλλοτρίωσης και την καταβολή της προσδιορισμένης αποζημίωσης, δ) το αίτημά τους δεν γίνεται 

πλέον άνευ άλλου δεκτό, αλλά υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της διοικητικής αρχής, η οποία 

σταθμίζοντας, ως υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, τη σκοπιμότητα του έργου και 

γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση της απαλλοτριώσεως, αποφασίζει επ' αυτού 

κυριαρχικά.  

 Τούτο, άλλωστε, συνάγεται και από τη συστηματική κατάταξη της διάταξης αυτής, η οποία 

αποτελεί μερικότερη ρύθμιση του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και έχει ενταχθεί στις διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, που ψηφίστηκε με το ν. 

3985/2011 και εξειδικεύθηκε με τις διατάξεις των ν. 3986/2011 και ν. 4002/2011. Η ένταξη της νέας 

ρυθμίσεως στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 

συναρτάται αναγκαίως με τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας και την προώθηση των στόχων 

του μεσοπρόθεσμου πλαισίου για ώθηση στην ελληνική οικονομία και πάντως για μη περαιτέρω 

μεγέθυνση των ελλειμμάτων της. Γι' αυτό και η απόφαση της διοίκησης για διατήρηση της 

απαλλοτρίωσης, κατ' εφαρμογή της νέας διατάξεως, δεν συνιστά δέσμια αρμοδιότητα αλλά ρητά 

αφέθηκε στη διακριτική της ευχέρεια με βάση το δημόσιο συμφέρον και τη σκοπιμότητα του έργου 

στα πλαίσια πάντοτε της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του μεσοπρόθεσμου πλαισίου. 

 Επομένως, σε αντίθεση με το προ του άρθρου 39 παρ, 3α ν. 4024/2011 καθεστώς, υπό τις νέες 

ρυθμίσεις δεν αρκεί μόνη η υποβολή από το θιγόμενο ιδιοκτήτη δήλωσης για τη διατήρηση της 

αυτοδικαίως αρθείσας απαλλοτρίωσης, αλλά πρέπει επιπροσθέτως το σχετικό αίτημά του να γίνει 

αποδεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνεται πλέον 

υπόψη και το δικό της συμφέρον, εκτός από αυτό του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.  

 Και ε) αν το αίτημα του καθού η απαλλοτρίωση γίνει δεκτό από την αρχή αυτή, δεν επιτρέπεται 

ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης (αφού ισχύει η ήδη καθορισμένη) ούτε η αναζήτηση (από τον 
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δικαιούχο της αποζημίωσης) τόκων υπερημερίας. Καθίσταται εξ αυτών σαφές ότι -μετά την 

αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης- ο καθού δεν δικαιούται να ζητήσει με αγωγή ή 

με την έκδοση διαταγής πληρωμής να του καταβληθεί η προσωρινά ή οριστικά καθορισμένη 

αποζημίωση, αν προηγουμένως: α) δεν ζητήσει με τυπική και εμπρόθεσμη αίτηση τη διατήρηση της 

απαλλοτρίωσης και β) δεν γίνει δεκτή η αίτησή του από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και 

είναι η υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης.  

 Επομένως, υπό την ισχύ της νέας παραπάνω διάταξης, στην περίπτωση που δεν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα αίτηση για διατήρηση της απαλλοτρίωση ή η υποβληθείσα απορριφθεί, δεν μπορεί πλέον 

να υποστηρίζεται ότι η αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μόνον από τον καθού η 

απαλλοτρίωση μπορεί να προταθεί διότι εξυπηρετεί αποκλειστικά το συμφέρον αυτού, όχι δε και από 

τον υπερού η απαλλοτρίωση ή από τον υπόχρεο προς καταβολή της αποζημίωσης. Η εν λόγω θέση 

μπορεί πλέον να θεωρηθεί ορθή μόνο για το χρονικό διάστημα της προθεσμίας του ενός έτους (το 

οποίο αρχίζει μετά την εκπνοή της προθεσμίας του ενάμιση έτους που προκάλεσε την αυτοδίκαιη 

άρση της απαλλοτριώσεως), μέσα στο οποίο ο καθού η απαλλοτρίωση εάν το επιθυμεί μπορεί να 

ζητήσει με τον προβλεπόμενο τυπικό τρόπο τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της 

δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης. Ενόσω διαρκεί η προθεσμία αυτή και το ζήτημα της άρσεως 

είναι ακόμα εκκρεμές, ο μόνος που νομιμοποιείται να προτείνει (δικαστικά ή εξώδικα) την άρση της 

είναι ο καθού η απαλλοτρίωση. Αν όμως υποβάλλει εμπρόθεσμα την τυπική ως άνω δήλωση-αίτηση 

και το αίτημά του γίνει αποδεκτό από την αρχή, τότε η απαλλοτρίωση διατηρείται και είναι ισχυρή, 

δικαιούμενος να αξιώσει με αγωγή ή διαταγή πληρωμής την ήδη ορισθείσα αποζημίωση (χωρίς τον 

ανακαθορισμό της και τόκους υπερημερίας). Αν αντίθετα απορριφθεί η αίτησή του ή αφήσει και 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός έτους, η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτριώσεως 

οριστικοποιείται και δεν γεννώνται πλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις απ' αυτήν. Ο καθού η 

απαλλοτρίωση δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή της ορισθείσας αποζημίωσης και, αν τη ζητήσει, 

αποκρούεται από τον (πρώην) υπόχρεο σε καταβολή της με την προβολή της ενστάσεως ότι η 

αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτριώσεως οριστικοποιήθηκε και (η απαλλοτρίωση) δεν παράγει πλέον 

έννομες συνέπειες. Γι' αυτό στη συνέχεια με το άρθρο 131 παρ. 1 ν. 4070/2012 προστέθηκε παρ. 10 

στο άρθρο 20 του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) ως εξής: «Εφόσον η απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως, 

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ή ανακλήθηκε νομίμως, κατ' εφαρμογή της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11, δεν υφίσταται δικαίωμα του καθού η απαλλοτρίωση για την έγερση 

καταψηφιστικής αγωγής με αντικείμενο την καταβολή της οριστικής αποζημίωσης».  

 Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 623 και 624 Κ.Πολ.Δ. 

προκύπτει επίσης ότι αν έχει παρέλθει η προθεσμία του ενάμισι έτους από τη δημοσίευση της 

απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης χωρίς να έχει καταβληθεί αυτή, ο δικαιούχος 

της αποζημίωσης δεν μπορεί να ασκήσει καταψηφιστική αγωγή ή να ζητήσει την έκδοση διαταγής 

πληρωμής για την καταβολή της αποζημίωσης, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση και υπεύθυνη 

δήλωση προς την αρμόδια διοικητική αρχή, ζητώντας τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την 

καταβολή της προσδιορισμένης αποζημίωσης, μέσα σε ένα έτος από την παρέλευση  της παραπάνω 

προθεσμίας. Αν έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας 

διοικητικής αρχής που θα την κάνει δεκτή, δεν μπορεί ούτε να ασκήσει την καταψηφιστική αγωγή 

ούτε να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής. Άρα θα πρέπει για την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής να αναφέρεται τόσον στην αίτηση για την έκδοσή της όσο και στη διαταγή πληρωμής ότι 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον αιτούντα στην καθής η αίτηση, αρμόδια διοικητική αρχή, η αίτηση 

και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ζητούσε τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της 

προσδιορισμένης αποζημίωσης και να προσκομίζεται αυτή και ότι η αίτηση αυτή έγινε δεκτή, 

διαφορετικά η μεν αγωγή απορρίπτεται ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη η δε διαταγή πληρωμής 

είναι άκυρη. 

 Περαιτέρω, από το συνδυασμό των άρθρων 623 και 624 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι, μεταξύ των 

ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με την συνδρομή των οποίων μπορεί να ζητηθεί η 

έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι, αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος από 

ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύονται άμεσα από 

δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής 

οφείλει, κατά το άρθρο 628 ΚΠολΔ, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής, στην περίπτωση δε που, 

παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή 

ακυρώνεται υστέρα από ανακοπή του οφειλέτου κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η ακύρωση της 
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διαταγής πληρωμής για τον λόγο αυτόν απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη δυνατότητας να αποδειχθεί η απαίτηση από άλλα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 1378/2009). 

 Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρουμε στην αρχή,  οι καθών άσκησαν εναντίον μας 

την από 20-10-2017 αίτησή τους, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσαν την έκδοση διαταγής πληρωμής, με βάση τη με αριθμό 199/2015 απόφαση του Μονομελούς 

Εφετείου Δωδ/σου, με την οποία καθορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδας για την αποζημίωσή τους 

λόγω ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης των τμημάτων των ακινήτων τους που αναφέρονται σαυτήν, η 

οποία κατέστη οριστική γιατί δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση για καθορισμό οριστικής τιμής 

μονάδας αποζημίωσης και τη με αριθμό 211/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

με την οποία αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της αποζημίωσης κατά τα ποσά που αναφέρονται σαυτήν ο 

καθένας.  

 Η παραπάνω με αριθμό 199/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδ/σου δημοσιεύτηκε 

στις 13-11-2015 και μέχρι τις 14-5-2017, δεν είχαμε καταβάλει στους καθών την προσδιορισθείσα 

αποζημίωση, γιαυτό η απαλλοτρίωση ήρθη αυτοδίκαια, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφού παρήλθε η 

προθεσμία του ενάμιση έτους από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και δεν καταβάλαμε την 

αποζημίωση. Οι καθών άσκησαν την παραπάνω αίτησή τους μετά την άρση της απαλλοτρίωσης χωρίς 

όμως να αναφέρουν ότι υπέβαλαν σε εμάς αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ο καθένας ότι επιθυμούν τη 

διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή σαυτούς της αποζημίωσης ούτε και στην 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρεται κάτι σχετικό, ούτε και αναφέρεται ότι έχουν 

προσκομιστεί τέτοιες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Ούτε επίσης τόσον στην αίτηση όσο και στην 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής αναφέρεται αν αποδεχθήκαμε τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες 

δηλώσεις, πράγμα φυσικά που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω η 

προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής παράνομα εκδόθηκε και γιαυτό πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο 

αυτό.     

2. Γιατί σύμφωνα με το άρθρο 21 του δ/τος της 26.6/10.7.1944 του «Κώδικα περί δικών του 

Δημοσίου», που ισχύει και για τους ΟΤΑ, ήτοι τους δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με το 

άρθρο 276 του ν. 3463/2006, «ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής 

ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος 

άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι οι ΟΤΑ 

υποχρεούνται να καταβάλλουν τόκους υπερημερίας μόνο από την επίδοση της αγωγής και όχι από την 

επόμενη ημέρα που έχει οριστεί για την καταβολή της παροχής ή από την όχληση, η από την επίδοση 

διαταγής πληρωμής, ο τόκος δε υπερημερίας που οφείλουν να καταβάλλουν οι ΟΤΑ είναι 6% 

ετησίως. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει, 

αν υποβληθεί εμπρόθεσμα από το δικαιούχο της αποζημίωσης απαλλοτρίωσης το αίτημα για 

διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται η αναζήτηση τόκων 

υπερημερίας. 

 Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής διαταχθήκαμε να 

καταβάλουμε στον καθένα των καθών τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 

επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση, σύμφωνα όμως με τα παραπάνω εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 

καταβάλουμε τόκο μόνο 6% και μόνο από την επίδοση της σχετικής αγωγής και όχι διαταγής 

πληρωμής. Επομένως η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής παράνομα εκδόθηκε και πρέπει να 

ακυρωθεί και για το λόγο αυτό.   

Επειδή όλοι οι λόγοι της ανακοπής μας αυτής είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμοι, επιφυλασσόμαστε 

δε προσθέσουμε και άλλους αργότερα. 

Επειδή το Δικαστήριό σας είναι καθύλη και κατά τόπο αρμόδιο, εμπρόθεσμα δε ασκούμε την 

ανακοπή μας αυτή, καθόσον για το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών η 

προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής είναι 30 ημέρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 10 του νόμου περί Δικών του Δημοσίου. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η ανακοπή μας αυτή. 
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Να ακυρωθεί η με αριθμό 372/2017 διαταγή πληρωμής της δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης και  

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

δικηγόρου. 

  Ρόδος 4 Δεκεμβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Εξάλλου οι παραπάνω επέδωσαν στο Δήμο Ρόδου εκ νέου την παραπάνω διαταγή πληρωμής με την 

παρά πόδας αυτής από 3-9-2018 επιταγή προς εκτέλεση, που έχει ως εξής: «Ακριβές, αντίγραφο εκ 

του εις χείρας μου Α' απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 372/2013 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, το οποίο επικυρώνω δίνοντας συνάμα την εντολή αρμόδιος 

δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τούτο νόμιμα προς τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με την 

επωνυμία «Δήμος Ρόδου», που εδρεύει στη Ρόδο και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο αυτού, 

για να λάβει γνώση αυτού και για τις νόμιμες συνέπειες, επιτασσόμενος συγχρόνως να καταβάλλει 

στους εντολείς μου 1.Αναστάσιο Ατσίδη του Γεωργίου (ΑΦΜ 013728597),2.Χριστίνα συζ. 

Αναστασίου Ατσίδη το γένος Στυλιανού Ζανεττίδη, (ΑΦΜ 042588026),3.Γεώργιο Ατσίδη του 

Αναστασίου (ΑΦΜ 047072293) και 4.Φωτεινή Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κωνσταντίνου Βρούχου 

(ΑΦΜ 079425313) νόμιμα και εμπρόθεσμα τα κάτωθι ποσά: 

1) για υπόλοιπο κεφαλαίου, μετά την  καταβολή του συνολικού ποσού του 1.785.986,08 € από τον 

καθ' ου Δήμο Ρόδου την 05-06-2018 (και συγκεκριμένα 853.916,10€  στον πρώτο από εμάς, 

853.916,10€ στην δεύτερη από εμάς, 39.076,94€ στον τρίτο από εμάς και 39.076,94€ στην τέταρτη  

από εμάς),  απ'  το  οποίο αφαιρούνται πρωτίστως ως εκ του νόμου προκαταβαλλόμενοι τόκοι και 

έξοδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 423ΑΚ, ήτοι αφαιρέθηκαν την 05-06-2018 επιδικασθέντες τόκοι 

συνολικού ποσού 74.852,39 € (υπολογισθέντες από την επομένη της επιδόσεως της ανωτέρω διαταγής 

πληρωμής, ήτοι από τις 07-11-2017 έως τις 05-06-2018) και επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη ποσού 

10.000,00 €, οπότε και απέμεινε ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου ύψους ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 

οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (84.852,39 €) 

2) για τόκους υπολοίπου κεφαλαίου 84.852,39€ υπολογιζόμενους από την επομένη της   πρώτης 

καταβολής, ήτοι από 06-06-2018 μέχρι σήμερα, ποσού χιλίων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και 

ογδόντα οκτώ λεπτών (1.516,88€) 

ήτοι συνολικά το ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά 

λεπτών (86.369,27€) το οποίο συμμέτρως κατανεμόμενο ανάλογα με την οφειλή σε έκαστο από εμάς 

αντιστοιχεί σε ποσό 41.284,51€ στον πρώτο από εμάς, ποσό 41.284,51€ στην δεύτερη από εμάς, ποσό 

1.900,12€ στον τρίτο από εμάς και ποσό 1.900,13€ στην τέταρτη από εμάς, και όλα αυτά 

νομιμοτόκως, από την επίδοση της παρούσας μέχρι την εξόφληση, σε περίπτωση δε αναγκαστικής 

εκτέλεσης θα προστεθούν 50,00€ για την προς τον δικαστικό επιμελητή παραγγελία προς εκτέλεση. 

Αντίκλητο μου και δεκτικό καταβολής διορίζω τον υπογράφοντα την παρούσα επιταγή 

πληρεξούσιο δικηγόρο Ρόδου Ιωάννη Εμμ. Κουκούλα, Δημ.Θεοδωράκη 34, τηλ. 6936926365, 

2241074450». 

Για την έγκριση της παραπάνω ανακοπής πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα, και να δοθεί η 

εντολή και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να παραστώ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 4-12-

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

να εκπροσωπήσω το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις, να προσκομίσω έγγραφα, να εξετάσω 

μάρτυρες, να λάβω ένορκες βεβαιώσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να 

γίνει δεκτή η ανακοπή του Δήμου Ρόδου και να ακυρωθεί η παραπάνω διαταγή πληρωμής.  

Να ληφθεί επίσης απόφαση με την οποία να δίνεται σε εμένα η εντολή και η πληρεξουσιότητα να 

ασκήσω και πρόσθετους λόγους ανακοπής και ανακοπή κατά της παραπάνω επιταγής προς εκτέλεση, 

με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η 

παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, και να ενεργήσω όλες τις αμέσως 

παραπάνω πράξεις που αναφέρονται για την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Πρέπει επίσης να 

ανατεθεί η επίδοση των πρόσθετων λόγων ανακοπής και της ανακοπής κατά της επιταγής προς 

εκτέλεση στο δικαστικό επιμελητή στο Εφετείο Δωδ/σου Σίμο Καρακόπουλο.      
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Παρακαλώ επίσης, λόγω του ότι η παραπάνω ανακοπή προσδιορίστηκε για τις 4-12-2018 και οι 

πρόσθετοι λόγοι πρέπει να ασκηθούν 30 ημέρες πριν από τη δικάσιμο, πρέπει να ληφθεί απόφαση από 

την Οικονομική Επιτροπή στην αυριανή συνεδρίασή της, λόγω δε υπερβολικού φόρτου εργασίας δεν 

μπόρεσα να υποβάλω την εισήγησή μου ενωρίτερα. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)   

 

Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής  να ψηφίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 2/65463/26-10-2018, εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

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

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 572/2018 (ΑΔΑ: Ω84ΚΩ1Ρ-ΥΔΟ) περί έγκρισης των εκτός 

ημερήσιας διάταξης, προγραμματισμένης συνεδρίασης, θεμάτων, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)   Εγκρίνει την άσκηση από το Δήμο Ρόδου της από 4-12-2017 και με αριθμό κατάθεσης 654/5-12-

2017 ανακοπής που στρέφεται κατά του Αναστασίου Ατσίδη του Γεωργίου, Χριστίνας συζ. 

Αναστασίου Ατσίδη, το γένος Στυλιανού Ζαννετίδη, Γεωργίου Ατσίδη του Γεωργίου, Φωτεινής 

Ατσίδη του Αναστασίου συζ. Κων/νου Βρούχου και της με αριθμό 372/2017 διαταγής πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, και η οποία 

απευθύνεται στο Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, 

Β) Παρέχει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή  κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο 

να ασκήσει κατά των αμέσως παραπάνω και της αμέσως παραπάνω διαταγής πληρωμής και 

πρόσθετους λόγους ανακοπής σχετικά με την αμέσως παραπάνω  ανακοπή και ανακοπή  κατά της από 

3-9-2018 επιταγής προς εκτέλεση, που καταχωρήθηκε παρά πόδας της παραπάνω διαταγής πληρωμής 

με οποιοδήποτε περιεχόμενο κρίνει σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να ακυρωθεί η 

παραπάνω διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς εκτέλεση, να ασκήσει επίσης και αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς εκτέλεση. 

Γ) Παρέχει στον νομικό σύμβουλο του Δήμου Ρόδου με πάγια εντολή κ. Σαλαμαστράκη Δημήτριο να 

παραστεί στο Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στις 4-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο 

μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ως επίσης και σε οποιοδήποτε δικάσιμο οριστεί για 

τη συζήτηση των πρόσθετων λόγων ανακοπής, της ανακοπής κατά της παραπάνω από 3-9-2018 

επιταγής προς εκτέλεση και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω διαταγής πληρωμής και 

επιταγής προς εκτέλεση, για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου, να υποβάλλει προτάσεις και 

σημειώματα, να προσκομίσει έγγραφα, να εξετάσει μάρτυρες, να λάβει ένορκες βεβαιώσεις και γενικά 

να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η ανακοπή και οι πρόσθετη λόγοι 

ανακοπής, η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης.                                                             

     
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 
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Παρασκευάς Δημήτριος 

 

Σταυρής Μιχαήλ 

 

Καραγιάννη Μαρία 

 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

 

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή 

το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii 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.  
viii 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). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x 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). 
xi 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. 
xii 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. 
xiii 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”. 
xiv 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.". 
xv 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 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix 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)  
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο 

εδάφιο).  
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xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 
ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 

ΕΕ 2016/7) 
xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
xxxiv Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
xxxv     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
xxxvi  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι 

την έκδοση τυποποιημένου εντύπου προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, 

μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 
xxxvii Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
xxxviii Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα 

έγγραφα της σύμβασης μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της 

σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή 

συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η 

ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ........................... διατίθενται από 

…………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………..:….. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα γραφεία της 

αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 
xxxix Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της 

σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, 

στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία 

απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα 

αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και 

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν 

από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για 

τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
xl  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς 

αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
xli  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η 

ημέρα αυτή είναι αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-

2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
xlii  Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
xliii   Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη 

συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την 

υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

xliv  Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016. 
xlv  Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε 

μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου. 
xlvi Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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xlvii Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 

xlviii   Η φράση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις 

οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως 

διαγράφεται. 
xlix  Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον 

προσωρινό ανάδοχο, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 

105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  
l Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων 

δικαιολογητικών, μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται 

η υποβολή αυτών, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής. 
li Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  

Πρβ. και άρθρο 15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
lii Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
liii Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
liv Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
lv  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
lvi Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
lvii Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
lviii Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

1. lix Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση 

ονομαστικοποπίησης των μετοχών των Α.Ε. 

2. lx Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 
lxi Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του 

οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου 

από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί 

τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή 

Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 

80/2016. 
lxii Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
lxiii  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   

Κ.Υ.Α.). 
lxiv   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
lxv  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι 

διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό 

καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς 

ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις 

που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 

“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
lxvi  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 

4412/2016). 
lxvii Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την 

προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με 

ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
lxviii Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
lxix Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των 

εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 
lxx Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
lxxi  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή 

προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
lxxii  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το 

Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
lxxiii Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
lxxiv Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες 

λεπτομέρειες.  
lxxv Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 

του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις 

συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης 
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προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της 

παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
lxxvi Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται 

ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται 

η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής 

(πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά 

μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 

72 του ν. 4412/2016). 
lxxvii  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την 

αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά 

την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας συμπληρώνεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
lxxviii Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 

εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική 

νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 

(“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). 

Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
lxxix Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
lxxx  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
lxxxi Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 

προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.5. περ. β της παρούσας. 
lxxxii Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
lxxxiii  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
lxxxiv Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 

4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 

μέχρι την  31/12/2017 σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και 

την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
lxxxv Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες 

τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.  
lxxxvi  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η 

κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους 

ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016). 
lxxxvii  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
lxxxviii Ως προς την επαγγελματική καταλληλότητα κάθε μέλος της ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε 

μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο αλλά και αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι 

κατηγορίες του έργου. 
lxxxix Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και 

ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, 

να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ 

αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
xc Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 

4497/2017. 
xci Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
xcii  Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα 

της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη 
σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 

xciii  Επισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της  αποτελεί 

δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 
προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 

xciv  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και 

κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης 

(εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
xcv  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων 

προϋπολογισμού εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο 

Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
xcvi  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
xcvii  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει 

κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
xcviii  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
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δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα 

αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 

4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η 

συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των 

κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις 

ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας 

και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη 

διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  
xcix  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 

76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 
c Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 

παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 

τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και 

την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή 

επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
ci Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την 

αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να 

σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 

παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς 

παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση 

των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 

επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή 

βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές 

εργοληπτικές επιχειρήσεις.  
ciiΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα 

με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με 

το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
ciii  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, 

άλλως διαγράφεται. 
civ Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από 

τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
cv  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. 

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 

7 του ν. 4497/2017. 
cvi  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cvii  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  

ν, 4412/2016. 
cviii  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς 

απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. 

Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
cix  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης 

ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."  
cx  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής 

ενημερότητας, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 

αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

υποσυστήματος. 
cxi Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  

117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
cxii  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
cxiii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cxiv  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
cxv  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
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cxvi  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από 

τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

δημόσιας σύμβασης.  
cxvii Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
cxviii  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα 

συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). 

Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
cxix  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
cxx  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
cxxi Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4412/2016. 
cxxii  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων 

χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό 

με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο 

αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα 

επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 

4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 

377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε 

ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και της 

παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
cxxiii Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά 

δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 
cxxiv Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
cxxv Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 

παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 
cxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και 

εφόσον η φύση της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του 

για την εκτέλεση προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση 

αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο 

ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον 

τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συμπληρώνεται αναλόγως.  
cxxvii Συμπληρώνεται η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 
cxxviii     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
cxxix  Πρβ. άρθρο 122 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος 

Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση τυποποιημένου εντύπου 

προκήρυξης σύμβασης για συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές, μπορούν να χρησιμοποιούν το αντίστοιχο τυποποιημένο 

έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης”, αντλώντας το από τη διαδρομή  http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf και 
διαμορφώνοντάς το αναλόγως. 

cxxx Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας σύναψης. 
cxxxi Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης 

μπορεί να περιληφθεί στο παρόν άρθρο της διακήρυξης πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα 

πλην των ηλεκτρονικών (όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και 
ηλεκτρονικών μέσων). Στην περίπτωση αυτή  προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης 

........................... διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. 

τηλ.:……………..:….. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……, στα 
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.» 

cxxxiiΌταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι 

η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της 
διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα.  Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός 

φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω 

έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το 
προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με 

την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”. 
cxxxiiiΣυμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία ( “εγκαίρως, ήτοι ως την... ), προς αποφυγή 

οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
cxxxiv  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 14 της παρούσας.Σε περίπτωση που η ημέρα αυτή είναι 

αργία, τίθεται η προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα. Πρβλ και άρθρο 11 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α. (3821 Β'). 
cxxxvΠρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1.1. & 1.2.1.2 της υπ' αριθμ. 117384/26-10-2017  Κ.Υ.Α.  
cxxxviΣε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. Β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελεύθερη συμπλήρωση 

τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

cxxxviiΕπισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς 

φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 

http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf
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δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 

4412/2016. 
cxxxviii Η εν λόγω προθεσμία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
cxxxix Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cxlΜε την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών μέσων ). 

cxli Η φράση “μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

και 36  του ν. 4129/2013” προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση 

προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, άλλως διαγράφεται. 
cxlii Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται επικαιροποιημένα από τον προσωρινό ανάδοχο, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης (πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 περ. γ' του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από την περ. 26 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171).  

cxliii Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: 1) στην περίπτωση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, 

μετά τον έλεγχο αυτών κατά το άρθρο 4.2 ε' πρώτο εδάφιο, και 2) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή αυτών, μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 α' έως δ' της παρούσας και 

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής. 
cxliv Πρβλ. παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α’ 116).  Πρβ. και άρθρο 
15 παρ. 1 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017.  
cxlv Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 
cxlvi Πρβλ. άρθρο 367 του ν. 4412/2016 και π.δ. 39/2017. 
cxlvii Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
cxlviii  Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποίηθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
cxlix Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
cl Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων. 
cli Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 (Α' 145), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010. 

3. cliiΤίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει υποχρέωση ονομαστικοποπίησης των 

μετοχών των Α.Ε. 

4. cliiiΝόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
120 του ν. 4412/2016,  δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της. 

cliv Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                    

Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς 

πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις 

( ΣΑ ) έργων  ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016. 

clv Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου. 
clvi  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της με. αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.). 
clvii   Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση. 
clviii  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον 
αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 

ενός οικονομικά έτη.". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις 

ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί 

αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του παρόντος. "Πρβλ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος 

“Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων”. 
clix  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

(προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 
clx Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, 

ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 156 ν. 4412/2016.  
clxi Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
clxii Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 

παρ.2 ν. 4412/2016). 
clxiii Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
clxiv  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρμόζεται 

αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
clxv  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016). 
clxvi Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
clxvii Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε μνημονεύονται και οι απαραίτητες λεπτομέρειες.  
clxviii Συμπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής.  Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 

3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει 

και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. 
clxix Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συμπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 

προκαταβολής. Στην περίπτωση που με την παρούσα ορίζεται  μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαμβάνεται με την 

κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016). 

clxx  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση 

των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συμπληρώνεται σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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clxxi Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και 

ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών 

και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
clxxii Πρβλ. και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 
clxxiii  Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 . 
clxxiv Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την παρέλευση τριών 

εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει προσκομιστεί από τους 
συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.5. περ. β της παρούσας. 

clxxv Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
clxxvi  Πρβ. υποσημείωση για προκήρυξη σύμβασης στο άρθρο 2.1 της παρούσας. 
clxxvii Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, 

εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 μέχρι την  31/12/2017 σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες και στον περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα Δ της εγκυκλίου με αριθ. Ε. 

16/2007 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ). 
clxxviii Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 

του ΜΕΕΠ.  
clxxix  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι 

κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 
4412/2016). 

clxxx  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
clxxxiΩς προς την επαγγελματική καταλληλότητα κάθε μέλος της ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μια τουλάχιστον 

από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο αλλά και αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. 
clxxxii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαίνεται ότι οι 

αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε 

“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
clxxxiii Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

clxxxiv Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
clxxxv Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας 
αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα 

αρχή διαγράφει την  παράγραφο αυτή. 
clxxxviΕπισημαίνεται ότι  η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό της  αποτελεί δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η 

αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφο  αυτή. 
clxxxvii  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 

αποκλεισμού συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις 

κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης.  
clxxxviii  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού τίθεται στη διακήρυξη μόνο για συμβάσεις έργων προϋπολογισμού 

εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ  και στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΤΕΥΔ  
clxxxix  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
cxc  Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από 

τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 
cxci  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 

75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να 

είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διαμορφώνονται 

κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά 
το στάδιο του προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις αναθέτουσες αρχές, 

οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας 

και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

cxcii  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ. Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 

και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 
4412/2016 (πρβ. και άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 3669/2008, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 παρ. 5 περ. η' του ν. 4472/2017). 

cxciii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι 
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 

απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι 

την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, 
επισημαίνεται ότι, εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ως προς τον καθορισμό των 

απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
cxciv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες 

με το αντικείμενο της σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω απαιτήσεις 
καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του 

ΜΕΚ. Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την κατάργηση των άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008 και την έναρξη ισχύος του π.δ. του 

άρθρου 118 παρ. 20 του ν. 4472/2017, επισημαίνεται ότι,  εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιλέξει την παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ ως προς τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εργοληπτικές 

επιχειρήσεις (πχ. στελέχωση), πρέπει να περιγράψει αναλυτικά τις αντίστοιχες απαιτήσεις και για τις αλλοδαπές εργοληπτικές 

επιχειρήσεις.  
cxcvΠροαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 

82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης 
(άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
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cxcvi  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως 

διαγράφεται. 
cxcvii Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους 

οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 
cxcviii Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η 

δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 
παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
cxcix  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017. 
cc  Η υποχρεωτική αντικατάσταση του τρίτου, ως προς την παρ. 4, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 

δε δεν την επιθυμεί, απαλείφεται η αναφορά στην παρ. 4 στο παρόν σημείο. Πρβλ. άρθρο. 78 παρ. 1 του  ν, 4412/2016. 
cci  Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των 

λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 
ccii  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση."  
cciii  Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, οι 

οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούς εγκαίρως πιστοποιητικά που να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 
ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 23 από τον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
cciv Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό (Πρβλ. άρθρο 9 παρ. 3 της με αρ.  117384/26-10-2017   Κ.Υ.Α.) 
ccv  Πρβλ. ομοίως  ως άνω υποσημείωση για τα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας 
ccvi  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
ccvii  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
ccviii  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
ccix  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις 

αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  
ccx Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
ccxi  Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής 

επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να 

τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη. 
ccxii  Πρβλ. άρθρα 76 παρ. 1, 3 και 4, όπως ισχύουν δυνάμει του άρθρου 119 παρ. 5 περ. α' έως δ' του ν. 4472/2017, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 75 παρ. 2 & 5 του ν. 4412/2016 
ccxiii  Πρβλ. ομοίως προηγούμενη υποσημείωση 
ccxivΕφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
ccxv  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε 

κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής 
που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων εργοληπτών» [...] και 

απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α. Το πρώτο 

εδάφιο της περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), πλην των 

άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 

και 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 
ccxvi Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά 

υποβάλλονται ξεχωριστά. 
ccxvii Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
ccxviii Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας παράγει από το υποσύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο «εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο υπογράφεται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών και επισυνάπτεται στον (υπο)φακέλο της 
προσφοράς «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (Πρβλ άρθρο 12 παρ. 1.2.4 της με. αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.) 

ccxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση προμήθειας, 
υπηρεσίας ή έργου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης καθορίζονται 

τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, 

καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. 
Συμπληρώνεται αναλόγως.  

ccxxΣε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο 

αυτών 
ccxxiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ccxxiiΒλέπε 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. 
ccxxiiiΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

ccxxivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

ccxxvΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
ccxxvi 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΄ 
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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.” 

ccxxviiΣύμφωνα 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.  

ccxxviiiΌπως 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). 

ccxxixΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ccxxxΌπως 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). 

ccxxxiΚατά 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. 

ccxxxiiΌπως 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. 

ccxxxiiiΌπως 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”. 

ccxxxivΌπως 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.". 
ccxxxvΗ 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 ) 
ccxxxviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ccxxxviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ccxxxviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
ccxxxixΟικονομικός 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)  
ccxlΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

ccxliΣτην 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).  

ccxliiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, 

για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

ccxliiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ccxlivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα 
της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

ccxlv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
ccxlviΆρθρο 73 παρ. 5. 

ccxlviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 

2 ν. 3863/2010 . 
ccxlviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

ccxlixΠρβλ άρθρο 48. 

cclΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 
2016/7) 

ccliΌπως 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. 

cclii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

ccliii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

cclivΟι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
cclvΠρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για 

τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

cclviΕπισημαίνεται 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.  

cclviiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
cclviiiΥπό 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.  


