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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: 46/ 14-12-2018 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 

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

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

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

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) και 95 του Ν.3463/2006, την αριθ. 811/14-3-

2017 «περί του ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων»), σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Διακοσταματίου Σάββα, με αριθμ. πρωτ. 2/75892/10-12-2018, 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. Μουτάφη Δήμο - Μιχαήλ, 3. Σταυρή Μιχαήλ, 4. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ, 5. Σαρικά Γεώργιο 6. Χατζηλαζάρου Μαρία, 

 

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

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

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

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

Παπαγεωργίου Μαρίας υπαλλήλου του τμήματος διοικητικής υποστήριξης Οικονομικής επιτροπής Δήμου 

Ρόδου,  του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη Αλέξανδρου 

και του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου. 

 

ΘΕΜΑ                                                                    Aπόφ. Αρ.  657/ 2018 (ΑΔΑ: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) 

Λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

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

Επιτροπής για την ύπαρξη (20) είκοσι 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 συζητηθεί μετά 

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

τς σχετικές αποφάσεις:   
 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Τροποποίηση ήσσονος αξίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/75874/10-12-2018) 

2. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού 

παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/75874/10-12-2018) 
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3. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76103/11-12-2018) 

4. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια 

τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και 

ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» 

(Εισήγηση Δ/νσης τροχαίου υλικού και μηχανημάτων με αριθμ.πρωτ. 2/76409/12/12/2018) 

5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της 

μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού δημοτικής ενότητας Αφάντου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  με αριθμ.πρωτ. 2/2441/7-12-2018) 

6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της 

μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού δημοτικής ενότητας Καλλιθέας » 

(Εισήγηση Δ/νσης Πολεοδομικού σχεδιασμού  με αριθμ.πρωτ. 2/2442/7-12-2018) 

7. Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

5.546,08 Ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αφάντου (Υπόλογος υπάλληλος 

κ.Ευαγγελία Μοσχούς) 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76429/12-12-2018) 

8. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 

Μπάσκετ Αφάντου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76399/12-12-2018) 

9. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη 

στην οδό προς προφήτη Αμώ στο Φαληράκι» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76376/12-12-2018) 

10. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας, 

αποκατάσταση φθορών και Βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76436/12-12-2018) 

11. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

της «προμήθειας ελαστικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.: 2/76759/12-12-2018) 

12. Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ, για πληρωμή ανάλογων εισφορών και 

πρόσθετων τελών για τις πρώην κοινότητες Παραδεισίου, Αρχαγγέλου, Κατταβιάς, Μεσαναγρού 

& Σύνδεσμο Δήμων Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/76744/12-12-2018) 

13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

τη «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, 

δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.: 2/76847/13-12-2018) 

14. Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά –τεχνικής) για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών σταθμών 

αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών αλλαγών 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.: 2/76860/13-12-2018) 

15. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/76945/14-12-2018) 
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16. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. 

Αφάντου 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76935/14-12-2018) 

17. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. 

Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76757/13-12-2018) 

18. Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ.2/76896/14-12-2018) 

19. Αίτημα συμβιβασμού Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσείν για εξώδικο 

καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα 

ακινήτων τους. 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ.2/77005/14-12-2018) 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αγωγής χρησικτησίας του Δήμου Ρόδου του ακινήτου 

με Κ.Μ. 182 γαιών Λίνδου, τμήματος 142,85 τμ.  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ.πρωτ.2/77081/14-12-2018) 

Τα παραπάνω θέματα θεωρούνται κατεπείγοντα προκειμένου να υλοποιηθούν και να τακτοποιηθούν 

έως 31/12/2018. 

 

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 είκοσι  (20) κατεπείγοντος θεμάτων στην 46η  τακτική συνεδρίαση της 

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

της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα ληφθούν για αυτά οι 

σχετικές αποφάσεις, ως εξής:  

1. Τροποποίηση ήσσονος αξίας για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ» 

2. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού 

παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» 

3. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Ρόδου» 

4. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια 

τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και 

ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» 

5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της 

μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού δημοτικής ενότητας Αφάντου» 

6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της 

μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού δημοτικής ενότητας Καλλιθέας » 
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7. Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

5.546,08 Ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αφάντου (Υπόλογος υπάλληλος 

κ.Ευαγγελία Μοσχούς) 

8. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 

Μπάσκετ Αφάντου» 

9. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος Ρένη 

στην οδό προς προφήτη Αμώ στο Φαληράκι» 

10. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας, 

αποκατάσταση φθορών και Βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι». 

11. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη 

της «προμήθειας ελαστικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου». 

12. Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ, για πληρωμή ανάλογων εισφορών και 

πρόσθετων τελών για τις πρώην κοινότητες Παραδεισίου, Αρχαγγέλου, Κατταβιάς, Μεσαναγρού 

& Σύνδεσμο Δήμων Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας 

Ρόδου. 

13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

τη «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, 

δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» 

14. Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά –τεχνικής) για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών σταθμών 

αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών αλλαγών 

15. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019 

16. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. 

Αφάντου 

17. Έγκριση 1
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. 

Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου» 

18. Έγκριση 2
ου

 πρακτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» 

19. Αίτημα συμβιβασμού Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσείν για εξώδικο 

καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα 

ακινήτων τους. 

20. Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αγωγής χρησικτησίας του Δήμου Ρόδου του ακινήτου 

με Κ.Μ. 182 γαιών Λίνδου, τμήματος 142,85 τμ.  

 

ΘΕΜΑ 1ο                                                                Aπόφ. Αρ.  658 / 2018 (Ω7ΡΛΩ1Ρ-9Χ1 ) 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018. 

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

αρ. πρωτ.:2/75883/10-12-2018) 

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

& Πληροφόρησης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/75883/10-12-2018 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 
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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 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0614 και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας 

εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).» προϋπολογισμού δαπάνης 1.128.640,00€, κατά  93.960,00€ με 

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

αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 00-6711.0001 

2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 260.000,00€, κατά  10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.(ΑΔΑ ΑΠ.:ΩΟ5Β465ΧΙ8-ΓΗΥ).                    Έγινε 

ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0026 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» προϋπολογισμού δαπάνης 1.128.640,00€, 

κατά  93.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.           

2. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, 

Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€, κατά  10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.156.925,39€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, παραμένει αμετάβλητο  

 

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) 

 
 

Ο Πρόεδρος εν συνέχεια θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την με αριθ. πρωτ.: 2/76948/14-12-2018 

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

Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/75883/10-12-2018 εισήγηση 

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

 

ΕΣΟΔΑ 204.380.924,51 

ΕΞΟΔΑ 203.223.999,12 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.156.925,39 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 2/75883/10-12-2018 εισήγησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, 

τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους  2018. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

 

1. Κ.Α 00-6495.0025 και τίτλο «Δαπάνη αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή 

κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου»» προϋπολογισμού δαπάνης            318.604,94€, 

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

Υποδομών.            

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.156.925,39€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εγγραφές στην υπ΄αρ. 2/75883/10-12-2018 εισήγηση μειώνεται κατά 318.604,94€ 

και το τελικό αποθεματικό είναι 838.320,45€ 

 

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 

 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6223.0001 και τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 5.000,00€ 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.156.925,39€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

323.604,94€ και το τελικό αποθεματικό είναι 833.320,45€ 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/75883/10-12-2018 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού & πληροφόρησης 

Δήμου Ρόδου, 

 Την συμπληρωματική εισήγηση με αρ. πρωτ.: 2/76948/14-12-2018 του τμήματος προϋπολογισμού 

& πληροφόρησης Δήμου Ρόδου, 

ΕΣΟΔΑ 204.380.924,51 

ΕΞΟΔΑ 203.542.604,06 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 838.320,45 

ΕΣΟΔΑ 204.380.924,51 

ΕΞΟΔΑ 203.547.604,06 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 833.320,45 
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 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 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 0614 και τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και 

β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» προϋπολογισμού δαπάνης 1.128.640,00€, κατά  93.960,00€ 

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

ισόποση αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 00-6711.0001 

2. Κ.Α 1321.0081 και τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου» 

προϋπολογισμού δαπάνης 260.000,00€, κατά  10.000,00€ με μεταφορά ίσου ποσού στο αποθεματικό, έπειτα 

από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.(ΑΔΑ ΑΠ.:ΩΟ5Β465ΧΙ8-ΓΗΥ). Έγινε ισόποση 

αύξηση στον Κ.Α. εξόδου 61-7341.0026. 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6711.0001 και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» προϋπολογισμού δαπάνης 

1.128.640,00€, κατά  93.960,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από έλεγχο του τμ. 

Προϋπολογισμού.           

2. Κ.Α 61-7341.0026 και τίτλο «Ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού, Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, 

Δήμου Ρόδου.» προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€, κατά  10.000,00€, με μεταφορά ίσου ποσού από το 

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

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 

Εισαγωγή πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6495.0025 και τίτλο «Δαπάνη αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου 

«Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Ροδίων Ν. Δωδεκανήσου» προϋπολογισμού δαπάνης            

318.604,94€, με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό, έπειτα από αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

και Υποδομών.            

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Αύξηση πιστώσεων 

1. Κ.Α 00-6223.0001 και τίτλο «Κινητή τηλεφωνία» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€, κατά 5.000,00€ 

με μεταφορά ίσου ποσού από το αποθεματικό.  

 

Το αρχικό αποθεματικό είναι 1.156.925,39€ και μετά από τις παραπάνω μεταβολές, μειώνεται κατά 

323.604,94€ και το τελικό αποθεματικό είναι 833.320,45€ 

 

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά: 
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Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, όπου και θα ληφθεί 

σχετική απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο                                                                Aπόφ. Αρ. 659  / 2018  (ΩΡΒΠΩ1Ρ-1ΟΤ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για 

την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου. 
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/73906/30-11-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

με αριθμ.πρωτ. 2/73906/30-11-2018 η οποία έχει ως εξής:    

 Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη, για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας Δ.Ε. 

Ρόδου».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την ανάδειξη προσωρινού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κ.Σάββα Διακοσταματίου) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς  για τον ορισμό 

προσωρινού μειοδότη για την «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου», (10-

6635.0001.0001)». 

  

Στη Ρόδο στις 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

 

1. Αφαντενό Νικόλαο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κανάκα Μανώλη ΔΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

3. Γεράσιμο Αντωνάτο ΠΕ, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «προμήθεια ειδών υγιεινής και υλικών καθαριότητας 

Δ.Ε. Ρόδου», 66.831,04 ευρώ με φπα, ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 

576/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 6574/2018 Απόφαση του Δημάρχου και 

στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στις 13/11/2018 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/69208/13-11-2018. Είχε 

προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού. Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο 

ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος. 

Στο διαγωνισμό, που σύμφωνα με τα δεδομένα της διακήρυξης είχε σαν  λήξη επίδοσης των προσφορών 

στις  9:00μ.μ. την 26/11/2018, απέστειλαν εγκαίρως προσφορές οι κάτωθι εταιρείες: 

 

ΕΣΟΔΑ 204.380.924,51 

ΕΞΟΔΑ 203.547.604,06 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 833.320,45 
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1. 3G FACILITIES – SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

2. ATMACOM A.E.  

3. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. 

4. ΑΙΑΝΤΑΣ 

 

Η εταιρεία ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. κατέθεσε φάκελο προσφοράς ταχυδρομικά, με αριθ. Πρωτ.:2/72657 στις 

26/11/2018 και ώρα 11:00π.μ. με αποτέλεσμα να μη γίνει αποδεκτός για να αξιολογηθεί, ως εκπρόθεσμος 

(άρθρο 2 της διακήρυξης). Ο φάκελος προσφοράς θα επιστραφεί στην εταιρεία. 

 

Μόλις έφθασε η προβλεπόμενη ώρα αποσφράγισης των προσφορών και ώρα 9:00, η επιτροπή διαγωνισμού 

ξεκίνησε το άνοιγμα και τον έλεγχο των φακέλων προσφορών των διαγωνιζομένων εταιρειών όπου και 

διαπίστωσε τα κάτωθι: 

 

1. Η εταιρεία 3G FACILITIES – SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 

2. Η εταιρεία ATMACOM A.E. είχε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη 

διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 

3. Η εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. είχε όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 

4. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. είχε όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα-δικαιολογητικά που προβλεπόταν από τη διακήρυξη: 

 Α) Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16.  

Όλα τα έγγραφα συμμετοχής ήταν επαρκή και σύμφωνα με το νόμο και τη διακήρυξη. 

 

Κατόπιν τούτου οι ανωτέρω εταιρείες προκρίθηκαν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού  δηλαδή το 

άνοιγμα των  τεχνικών προσφορών το οποίο έγινε στις 10:15 στις 26/11/2018 όπου και διαπιστώθηκαν τα 

εξής: 

1. Η εταιρεία 3G FACILITIES – SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ κατάθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, κάλυπταν πλήρως τις 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη. 

 

2. Η εταιρεία ATMACOM A.E. κατάθεσε προσφορά μόνο για την ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, 

κάλυπταν πλήρως τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη. 

 

3. Η εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. κατάθεσε 

προσφορά για την ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» και την ομάδα 5: 
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«ΧΑΡΤΙΚΑ», της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, κάλυπταν πλήρως τις 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη. 

 

4. Η εταιρεία ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. κατάθεσε προσφορά για 

την ομάδα 1: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ», την ομάδα 4: «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, κ.λ.π.» και την 

ομάδα 5: «ΧΑΡΤΙΚΑ», της οποίας οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς της, κάλυπταν πλήρως τις 

προδιαγραφές που τέθηκαν στην διακήρυξη. 

 

Στις 11:40 π.μ. την ίδια ημέρα η επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο των οικονομικών προσφορών των 

παραπάνω εταιρειών όπου κατέληξε στα κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

α/α Περιγραφή 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

3G 

FACILITIES 

– SERVICES 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ATMACOM 

A.E. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

«ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΠΙΤΙ» - 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 

ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ 

Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΑΙΑΝΤΑΣ 

1 ΟΜΑΔΑ 1 :  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

- - - 6.815,70 

2 ΟΜΑΔΑ 2 : 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 

 

26.208,20 16.660,00 17.400,00 17.250,00 

3 ΟΜΑΔΑ 3 :  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 
- - - - 

4   ΟΜΑΔΑ 4 :  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, 

κ.λ.π. 

- - - 4.226,34 

5      ΟΜΑΔΑ 5 :  

 ΧΑΡΤΙΚΑ 
- - 7.885,00 9.200,00 

                       Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισμού 

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

1. Να γίνουν δεκτές οι οικονομικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών.  

2. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ομάδα 1: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και την ομάδα 4: «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, κ.λ.π.» στην εταιρεία 

ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή 

συνολικά 11.042,04€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  13.692,13€. 

3. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» στην εταιρεία ATMACOM A.E. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 

16.660,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  20.658,40€. 

4. Να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα για την ομάδα 5: «ΧΑΡΤΙΚΑ» στην εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΠΙΤΙ» - ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 

7.885,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  9.777,40€. 

5. Να κηρυχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ομάδα 3: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» άγονο. 
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Την εισήγηση του τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/73906/30-11-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Γίνονται  δεκτές οι οικονομικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών.  

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα 1: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» και την ομάδα 4: «ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ, κ.λ.π.» στην εταιρεία 

ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή 

συνολικά 11.042,04€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  13.692,13€. 

3. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα 2: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ» 

στην εταιρεία ATMACOM A.E. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 16.660,00€ ήτοι με 

ΦΠΑ 24%  20.658,40€. 

4. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα για την ομάδα 5: «ΧΑΡΤΙΚΑ» στην εταιρεία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» 

- ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. ως προσωρινό μειοδότη, με τιμή συνολικά 7.885,00€ 

ήτοι με ΦΠΑ 24%  9.777,40€. 

5. Κηρύσσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ομάδα 3: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» άγονο. 

 

ΘΕΜΑ 3ο                                                                Aπόφ. Αρ.660   / 2018 (72ΔΧΩ1Ρ-ΝΡΓ) 

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφορικό σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου. 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.: 2/74144/3-12-2018) 

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

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/74144/3-12-2018 μέσω της οποίας 

κοινοποιείται το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού ως εξής: 

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

μειοδότη, για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης 

Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου». 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την ανάθεση με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» με α/α στο 

ΕΣΗΔΗΣ 60771,1. 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 3 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» 

με α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 60771,1 
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Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου, σήμερα Δεύτερα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου: 

1) Διακολιός Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, ως πρόεδρος 

2) Μωραΐτης Βασίλειος, υπάλληλος της Δ/νσης  Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ως τακτικό μέλος, 

3) Πανάς Χρήστος, υπάλληλος της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ως τακτικό μέλος, 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ 

αρ. 295/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την 

ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισμού του θέματος, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/38630/22-06-2018 

διακήρυξης του διαγωνισμού που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 296/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 Σύμφωνα με τη με αρ. 518/15-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 

τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ στη 

σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προσωρινός ανάδοχος ορίστηκε η «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

- με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» με ποσό 159.145,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 38.194,80  ευρώ δηλαδή 

197.339,80 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 Ο Δήμος Ρόδου με το με αρ. πρωτ. 2/63378/18-10-2018 έγγραφό του, το οποίο αναρτήθηκε στη σελίδα 

του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ την ίδια ημέρα, ενημέρωσε την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία για την 

ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης έως τις 07/11/2018. 

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής, ο πρόεδρός 

της κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων, συνδέθηκε στο σύστημα και επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό του θέματος ο οποίος περιέχει τις κάτωθι προσφορές: 

α/α Οικονομικός Φορέας 
α/α προσφοράς 

στο σύστημα 

1 

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  - με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.» 

103743 

 

 Τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν διαδοχικά τον κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασής τους και 

αποσφράγισαν τους ηλεκτρονικούς φακέλους «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» των συμμετεχόντων. 

  Σε επόμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη 15-11-2018, η Επιτροπή αποσφράγισε τους έντυπους φακέλους 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» της ανωτέρω εταιρείας, αφού διαπίστωσε ότι είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα 

το φακέλο. Συγκεκριμένα ο φάκελος της και της AMCO A.B.E.E έλαβε αρ. πρωτ. εισερχομένου 

2/68722/12-11-2018. 

 H επιτροπή διαπίστωσε ότι ο φάκελος της εταιρείας «AMCO A.B.E.E.» περιείχε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για την προμήθεια του θέματος:  

α/α Έγγραφο Τι πιστοποιεί 

1. Το με αριθ. πρωτ. 675958.967227/12-10-

2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας 

με θέμα «Γενικό Πιστοποιητικό» 

α) Τροποποιήσεις καταστατικού: δύο (2) 

β) Η εταιρεία είναι σε λειτουργία 

γ) Οι μετοχές της είναι ονομαστικές 

2. Το με αριθ. πρωτ. 675958.967228/12-10-

2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας 

με θέμα «Πιστοποιητικό εκπροσώπησης» 

Καταχωρήσεις από τις οποίες προκύπτει η 

σύνθεση του ΔΣ και η εκπροσώπηση της 

εταιρείας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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3. Το με αριθ. πρωτ. 675958.967229/12-10-

2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας 

με θέμα «Πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης» 

Σύνθεση του ΔΣ και εκπροσώπηση 

4. Το με αριθ. πρωτ. 65625374/28-09-2018 

έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα 

«Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη στο 

δημόσιο» 

ΕΛΛΕΙΨΗ - Έχει λήξει 28/10/2018 

5. Το με αριθ. πρωτ. 461407/28-09-2018 

έγγραφο του Ε.Φ.Κ.Α. με θέμα «Βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας» 

ΕΛΛΕΙΨΗ - Έχει λήξει 26/10/2018 

6. Το από 11/10/2018 άνευ αριθ. πρωτ. 

έγγραφο του Εφετείου Ναυπλίου με θέμα 

«Βεβαίωση» 

Δεν κατέστη δυνατό να διακριβωθεί αν έχει 

κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί απόφαση για 

θέση της εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση και 

διορισμό ειδικού εκκαθαριστή. 

7. Το από 11/10/2018 με αριθ. πρωτ. 2228 

έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου με 

θέμα «Πιστοποιητικό» 

Δεν έχει κατατεθεί αίτηση για το διορισμό 

εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού για την 

εταιρεία. 

8. Το από 10/10/2018 με αριθ. πρωτ. 

ΕΞ-355785 έγγραφο του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Χορήγηση 

Πιστοποιητικού της παρ. 2Γ του άρθ. 73 του 

Ν.4412/2016» 

Δεν είναι εφικτή η χορήγησή του. Προβλέπεται 

η αντικατάστασή του με ένορκη βεβαίωση. 

9. Το από 10/10/2018 με αριθ. πρωτ. 

ΕΞ-355804 έγγραφο του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας με θέμα «Χορήγηση 

Πιστοποιητικού της παρ. 2Γ του άρθ. 73 του 

Ν.4412/2016» 

(Είναι το ίδιο με το προηγούμενο με άλλο αριθ. 

πρωτ.) Δεν είναι εφικτή η χορήγησή του. 

Προβλέπεται η αντικατάστασή του με ένορκη 

βεβαίωση. 

10. Το από 03/01/2018 με αριθ. πρωτ. ΣΔΠ 

6245/18 έγγραφο του φορέα πιστοποίησης 

και ελέγχου EQA HELLAS Α.Ε. με θέμα 

«Πιστοποιητικό» 

Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9001:2015. Ισχύς ως 02/01/2021. 

11. Το από 15/02/2018 με αριθ. πρωτ. 

330501940 - E έγγραφο του φορέα 

πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με θέμα 

«Πιστοποιητικό» 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Ποιότητας της εταιρείας επιθεωρήθηκε και 

βρέθηκε σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 14001:2015. Ισχύς ως 

14/02/2021. 

12. Την από 07/11/2018 Υ.Δ. άνευ αριθ. πρωτ. 

του Νικόλαου Μάρκελλου σύμφωνα με την 

παρ. 7.1.Γ.β της διακήρυξης 

Όσα αναφέρονται στην παρ. 7.1.Γ.β της 

διακήρυξης. ΕΛΛΕΙΨΗ - Δεν φέρει ψηφιακή 

υπογραφή 

13. Την από 07/11/2018 Υ.Δ. άνευ αριθ. πρωτ. 

του Νικόλαου Μάρκελλου σύμφωνα με την 

παρ. 7.1.Δ. της διακήρυξης 

Όσα αναφέρονται στην παρ. 7.1.Δ της 

διακήρυξης. Είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

14. Την από 05/11/2018 ένορκη βεβαίωση με 

αριθ. πρωτ. 232 του Νικόλαου Μάρκελλου 

ενώπιον του συμβολαιογράφου Αθηνών 

Σπυρίδωνος Μυστεγνιώτη του Γεωργίου 

σύμφωνα με τις παρ. 7.1.Β.γ και 7.1.Γ.β της 

διακήρυξης. 

Όσα αναφέρονται στις παρ. 7.1.Β.γ και 7.1.Γ.β 

της διακήρυξης. 

15. Ψηφιακά υπογεγραμμένος ισολογισμός 2015 Σύνολο κυκλοφορούντων 2015: 3.225.195,77 
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16. Ψηφιακά υπογεγραμμένος ισολογισμός 2016 Σύνολο κυκλοφορούντων 2016: 2.534.386,15 

17. Ψηφιακά υπογεγραμμένος ισολογισμός 2017 Σύνολο κυκλοφορούντων 2017: 2.605.948,07 

18. Το από 24/10/2018 με αριθ. πρωτ. 1077 

έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας» 

Ο Νικόλαος Μάρκελλος του Δημητρίου είναι 

ασφαλιστικά ενήμερος. 

19. Το από 19/10/2018 με αριθ. πρωτ. 17580 

έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με θέμα 

«Ασφαλιστική Ενημερότητα» 

Ο Νικόλαος Μάρκελλος του Δημητρίου είναι 

ασφαλιστικά ενήμερος. 

20. Το από 19/10/2018 με αριθ. πρωτ. 1235698 

έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Βεβαίωση» 

Ο Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου 

είναι ασφαλιστικά ενήμερος. 

21. Το από 18/10/2018 με αριθ. πρωτ. 364508 

«Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική 

χρήση» του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

Η ποινική κατάσταση του Νικόλαου 

Μάρκελλου του Δημητρίου 

22. Το από 01/11/2018 με αριθ. πρωτ. 284469 

«Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική 

χρήση» του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

Η ποινική κατάσταση του Αλεξόπουλου 

Κωνσταντίνου του  Νικόλαου 

23. Το από 10/10/2018 με αριθ. πρωτ. 15781 

«Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική 

χρήση» του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

Η ποινική κατάσταση του Δημητρίου 

Μάρκελλου του Νικόλαου 

Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή διαπίστωσε ελλείψεις στα με α/α 4, 5 και 12 

ανωτέρω δικαιολογητικά. Έχοντας υπόψη την  την πληρότητα των φακέλων «Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης» και των δύο προσωρινών αναδόχων και ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρ. 2.20  

της Διακήρυξης. Έχοντας υπόψη την παρ. 2 του αρθ. 103 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία «Αν δεν 

προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 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 Επιτροπή αποφάσισε να ενημερώσει το 

Τμήμα Προμηθειών ώστε να σταλεί στον ανάδοχο έγγραφη ειδοποίηση για: 

α) να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα της εταιρείας, 

β) να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και 

γ) να υποβάλει με μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ εκ νέου την από 07/11/2018 Υ.Δ. του Νικόλαου 

Μάρκελλου σύμφωνα με την παρ. 7.1.Γ.β της διακήρυξης 

Σε επόμενη συνεδρίασή της την Δευτέρα 26-11-2018, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και 

διαπίστωσε ότι: 

α) Είχε σταλεί στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία AMCO ΑΒΕΕ η με αριθ. πρωτ. 2/70764/19-11-2018 

επιστολή με μήνυμα του ΕΣΗΔΗΣ με την οποία ζητούνταν τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

β) Εντός της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και συγκεκριμένα στις 21/11/2018  η εταιρεία AMCO 

ΑΒΕΕ είχε απαντήσει με μήνυμα στο ΕΣΗΔΗΣ καταθέτοντας τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

α/α Έγγραφο Τι πιστοποιεί 

1. Το με αριθ. πρωτ. 65759037/29-10-2018 

έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Αποδεικτικό 

ενημερότητας για χρέη στο δημόσιο» 

Η εταιρεία είναι φορολογικά ενήμερη ως 

29/11/2018. 

2. Το με αριθ. πρωτ. 522125/29-10-2018 έγγραφο 

του Ε.Φ.Κ.Α. με θέμα «Βεβαίωση 

ασφαλιστικής ενημερότητας» 

Η εταιρεία είναι ασφαλιστικά ενήμερη ως 

28/11/2018. 
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3. Την από 07/11/2018 Υ.Δ. άνευ αριθ. πρωτ. του 

Νικόλαου Μάρκελλου σύμφωνα με την παρ. 

7.1.Γ.β της διακήρυξης 

Είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 1 και 2 έχουν επίσης παραληφθεί από την Υπηρεσία σε έντυπη μορφή. 

Μετά από έλεγχό διαπιστώθηκε ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι τα απαιτούμενα, είναι έγκυρα και 

σε ισχύ. Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης,  

έχοντας υπόψη 

α)  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

β)  Τους όρους της ανωτέρω αναφερθείσας διακήρυξης του διαγωνισμού 

γ) Την ανωτέρω αναφερθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα 

πρακτικά 1 & 2 του διαγωνισμού και ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου. 

δ)  Τον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο του διαγωνισμού.  

ομόφωνα γνωμοδοτεί-εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου τα εξής: 

1. Την έγκριση του παρόντος πρακτικού.  

2. Την κατακύρωση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής 

Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» στην εταιρεία AMCO 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.», με ποσό 159.145,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

38.194,80 ευρώ δηλαδή 197.339,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 26/11/2018 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα 

αντίτυπα. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/74144/3-12-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 296/2018 (Α.Δ.Α.: 6ΝΒΥΩ1Ρ-ΝΧΔ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και η μελέτη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης 

Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου», 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 518/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΚΟΤΩ1Ρ-ΝΡ4), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 

το 1
ο
 πρακτικό του διαγωνισμού (προσωρινός μειοδότης), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το από 12/11/2018 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη του έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου», με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής. 

Β) Κατακυρώνει οριστικά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην εταιρεία AMCO 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AMCO A.B.E.E.», με ποσό 159.145,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 

38.194,80 ευρώ δηλαδή 197.339,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ 4ο                                                                Aπόφ. Αρ.661   / 2018 (Ω9ΦΨΩ1Ρ-ΥΑΞ) 

Έγκριση ανάθεσης σε συμβολαιογράφο (κ. Κουταλιανό Σταύρο) για τη σύνταξη χρησιδανείου και 

μεταγραφής της στο Κτηματολόγιο Ρόδου 
(Εισήγηση τμήματος  Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης περιουσίας & τηματολογίου  με αριθμ.πρωτ. 

2/75544/7-12-2018) 
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Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος Αξιοποίησης 

διαχείρισης ακίνητης  περιουσίας και κτηματολογίου με αριθμ.πρωτ. 2/75544/7-12-2018 η οποία έχει ως 

εξής:    
ΘΕΜΑ : Ανάθεση στον Συμβολαιογράφο κ. Κουταλιανό Σταύρο της σύνταξης πράξης χρησιδανείου 

και μεταγραφής της στο Κτηματολόγιο Ρόδου  

 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 1. Το Ν. 2830/00 ΦΕΚ96/16 .3.2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» 

 2. Την  υπ’ αριθ. 1026/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

 3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/65017/25-10-2018 τεκμηριωμένο αίτημα έκδοσης απόφασης  

     ανάληψης υποχρέωσης για τη δαπάνη του Κ.Α. Προϋπολογισμού 00.6111.0001  «Αμοιβές   

     Νομικών-Συμβολαιογράφων» συνολικού κόστους 4.800 € και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1475/26-  

    10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

4.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1724/04-12-2018 έγγραφο  του  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

   ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ περί ορισμού  του κ. Κουταλιανού Σταύρου  

   για τη σύνταξη πράξης χρησιδανείου και μεταγραφής της στο Κτηματολόγιο Ρόδου  

 Παρακαλούμε  για την ανάθεση στον συμβολαιογράφο κ. Κουταλιανό Σταύρο της σύνταξης 

συμβολαιογραφικής πράξης χρησιδανείου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ταξιάρχου Μαριτσών, 

εκπροσωπούμενης από τον Ιερέα Σάββα Τσίκκη και του Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη και τη 

μεταγραφή στο Κτηματολόγιο Ρόδου της 50ετούς παραχώρησης κατά χρήση από το Δήμο Ρόδου του ακινήτου 

ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, με κτηματολογικά στοιχεία: Κ.Μ. 368 Οικοδομών Μαριτσών, Τόμος 3, Φύλλο 28 

και Φάκελος 373, εμβαδού 1215 τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας και του εντός αυτού κτίσματος όπου 

στεγαζόταν το Παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού 218,65 τ.μ., ημιυπαίθριο 

χώρο 40,28 τ.μ. και υπόγειο 58,08τ.μ.σύμφωνα με την αποτύπωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.

  

(Ακολουθούν οι υπογραφές της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κα Καλογήρου Παρασκευή και του 

προϊστάμενου του τμήματος Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης  περιουσίας και κτηματολογίου κου Τρέχα 

Κωνσταντίνου)   

 

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 Αξιοποίησης διαχείρισης ακίνητης  περιουσίας και κτηματολογίου με 

αριθμ.πρωτ. 2/75544/7-12-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνουμε  την ανάθεση στον συμβολαιογράφο κ. Κουταλιανό Σταύρο της σύνταξης συμβολαιογραφικής 

πράξης χρησιδανείου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ταξιάρχου Μαριτσών, εκπροσωπούμενης από τον Ιερέα 

Σάββα Τσίκκη και του Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη και τη μεταγραφή στο Κτηματολόγιο 

Ρόδου της 50ετούς παραχώρησης κατά χρήση από το Δήμο Ρόδου του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, με 

κτηματολογικά στοιχεία: Κ.Μ. 368 Οικοδομών Μαριτσών, Τόμος 3, Φύλλο 28 και Φάκελος 373, εμβαδού 1215 

τ.μ. σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας και του εντός αυτού κτίσματος όπου στεγαζόταν το Παλιό Δημοτικό 

Σχολείο Μαριτσών, αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού 218,65 τ.μ., ημιυπαίθριο χώρο 40,28 τ.μ. και υπόγειο 

58,08τ.μ.σύμφωνα με την αποτύπωση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών.  

ΘΕΜΑ 5ο                                                                Aπόφ. Αρ.662   / 2018 (6ΘΜΥΩ1Ρ-3Η1  ) 
Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την 

πράξη «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019».  
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αρ. πρωτ.: 2/76305/12-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών 

με αριθμ.πρωτ. 2/76305/12-12-2018 η οποία έχει ως εξής:    

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-114-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD/
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Θέμα :   Έγκριση πρακτικών επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού 

μειοδότη, για την πράξη «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019».  

 Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση και επικύρωση των συνημμένων πρακτικών της επιτροπής για 

την ανάδειξη οριστικού  μειοδότη για τη διεξαγωγή του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την πράξη 

«Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019». 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την πράξη 

«Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019 (Κ.Α.35-6142.0005)» 

  

 

Στη Ρόδο στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9.00 το πρωί, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η 

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

απαρτίζεται από τους:  

 

1. Βαϊλάκη Άννα, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

2. Κακάκη Υπακοή, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών  

3. Άννα Κρητικού - Λαμπράκη, υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών 

 

προχώρησε εν πλήρη απαρτία, στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 

ανάδειξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την πράξη «Κουνουποκτονία 

του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ με φπα, ο 

οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 515/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκηρύχθηκε με την 6125/2018 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση σε μια τοπική 

εφημερίδα, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 19/10/2018 με την 

περίληψη του διαγωνισμού 2/63590/2018.. Είχε προηγηθεί έγκριση και διάθεση της πίστωσης του κωδικού 

με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Τέλος, ο διαγωνισμός αναρτήθηκε και στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο 

νόμος. 

Επίσης προηγήθηκε η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη η οποία εγκρίθηκε με την 609/2018 απόφαση της Ο.Ε. 

 

Η μειοδότης εταιρεία – ΡΕΠΑΝΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - σήμερα 10/12/2018 υπέβαλε εμπρόθεσμα τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται από την διακήρυξη 6125/2018  μετά από πρόσκληση μας στις 20/11/2018 

όπως: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

 Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν 

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

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

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

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 
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 Ένορκη βεβαίωση, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις επιβολής προστίμου 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης εργασίας. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις. 

 

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

γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή: 

 

Να ορίσει οριστικό μειοδότη για την πράξη «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 

2019», την εταιρεία ΡΕΠΑΝΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  συνολικά 31.500,00€ ήτοι με ΦΠΑ 24%  39.060,00€. 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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 του τμήματος Προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/76305/12-12-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α) εγκρίνεται αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού                                  

     « Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη 2018 και 2019» 

 

Β) Ορίζει  οριστικό μειοδότη για την πράξη «Κουνουποκτονία του νησιού της Ρόδου, για τα έτη  

     2018 και 2019», την εταιρεία ΡΕΠΑΝΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  συνολικά 31.500,00€ ήτοι με ΦΠΑ  

    24%  39.060,00€. 

 

ΘΕΜΑ 6ο                                                                Aπόφ. Αρ. 663  / 2018 (7ΜΞ1Ω1Ρ-Α33 ) 

Λήψη απόφασης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ 

ΡΟΔΟΥ Α.Ε.». 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ.πρωτ. 2/73615/29-11-2018)  

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Εμμανουήλ με αριθμ.πρωτ. 2/73615/29-11-2018  η οποία έχει ως εξής:     

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο το Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Ο.Υ. μας γνωστοποιεί τις ανερχόμενες στο 

ποσόν των 1.748.368,34€ οφειλές μισθωμάτων των ετών 2012/2013 έως σήμερα της μισθώτριας α.ε με την 

επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΜΑΡΙΝΩΝ» και  διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» με ΑΦΜ 998777540, και ζητά τις ενέργειές 

μας για την απόδοση του μισθίου και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης (υπαριθμ. 714387/12-9-2006 εγγυητική EFG AE ποσού 262.575,00€). 

Επειδή κατά την άποψή μας απαιτείται είτε η άσκηση καταγγελίας της σύμβασης με το άρθρο 597 ΑΚ με 

αγωγή απόδοσης του μισθίου, είτε η όχληση και ακολούθως έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, κα 

παράλληλα η εξώδικη δήλωση κατάπτωσης της εγγυητικής, για τις ενέργειές μας αυτές όμως χρειάζεται 

απόφασή σας, παρακαλούμε για την απαραίτητη για την νομιμοποίησή μας λήψη σχετικής απόφασης, με την 

οποία να αποφασίζεται η άσκηση των παραπάνω ενδίκων ενεργειών, αναγράφοντας ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010). 

Για την διεκδίκηση των οφειλομένων μισθωμάτων θεωρούμε συντομώτερη την διαδικασία επιβολής 

κατάσχεσης από την Ο.Υ.  εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων ως τρίτων.  

Παρακαλούμε για την απόφασή σας.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Στάγκα Εμμανουήλ)  

Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
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Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

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

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/73615/29-12-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου Ρόδου κου Στάγκα 

Εμμανουήλ, την άσκηση καταγγελίας της σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΕΣ 

ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» με το άρθρο 597 ΑΚ με αγωγή απόδοσης του μισθίου, και παράλληλα εξώδικη δήλωση 

κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης (υπαριθμ. 714387/12-9-2006 

εγγυητική EFG AE ποσού 262.575,00€). 

ΘΕΜΑ 7ο                                                                Aπόφ. Αρ.  664 / 2018 (ΩΞΘ8Ω1Ρ-7ΘΨ  ) 
Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ 

κλπ και της με αριθμό 237/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75754/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75754/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του 

Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 237/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

Οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι στην παρακάτω αίτηση αναίρεσης, ο 

Παντελεήμων Πατενιώτης του Λουκά – Μιχαήλ (110
ος

 ενάγων στην αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 

και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την εκατοστή εξηκοστή όγδοη αναιρεσίβλητη, σύζυγό του τη ζωή, 

κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους εκατοστή εξηκοστή ένατη και εκατοστό εβδομηκοστό αναιρεσίβλητους, 

παιδιά του, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη και η Ανθούλα 

Τσιακίρη του Σταύρου (144
η
 ενάγουσα στην αγωγή), που απεβίωσε στις 1-4-2013 και κληρονομήθηκε εξ 

αδιαθέτου από τον εκατοστό εβδομηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ 

αδιαιρέτου, και τους εκατοστή εβδομηκοστή δεύτερη και εκατοστό εβδομηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητους, 

παιδιά της, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον 

της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 13-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 203/14-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που ανέφεραν στην 

αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τους εκατοστό εξηκοστό 

πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό έβδομο που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις ημερομηνίες που 

αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι και οι παραπάνω 

αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, που 

προβλεπόταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα: 

α) σε καθένα από τους πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό αναιρεσίβλητους και τους παραπάνω 

αποβιώσαντες το ποσό των 10.384 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 30-11-2010, β) 

στον εκατοστό εξηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 4.107 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-

2006 μέχρι τις 10-12-2007, γ) στον εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 7.339 ευρώ για 
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το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 21-6-2009, δ) στον εκατοστό εξηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητο, το 

ποσό των 8.847 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 8-3-2010, ε) στην εκατοστή εξηκοστή 

τέταρτη αναιρεσίβλητη, το ποσό των 5.662 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 5-9-2008, 

στ) στην εκατοστή εξηκοστή πέμπτη αναιρεσίβλητη, το ποσό των 9.534 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 

1-1-2006 μέχρι τις 5-7-2010, ζ) στον εκατοστό εξηκοστό έκτο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 9.991 ευρώ για 

το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 23-9-2010 και η) στον εκατοστό εξηκοστό έβδομο 

αναιρεσίβλητο, το ποσό των 9.457 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 22-6-2010, με το 

νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή κατέστη απαιτητή, επικουρικά δε από την επίδοση 

της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 44/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος,13 παρ. 1 και 2 του ν. 

2738/1999, 14 του ν. 3016/2002, 28 παρ. 4 και 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003, των υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002, ως επίσης τις διατάξεις των άρθρων 

9 παρ. 1 του ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, 51 του ν. 1892/1990, 291 του ΠΔ 410/1995 και 2 παρ. 

8 του ν. 2643/1008, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους 

αναιρεσίβλητους και στους κληρονόμους των παραπάνω αποβιωσάντων τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν 

με την αγωγή τους, εκτός από τον εκατοστό εξηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, για τον οποίο από προφανές 

λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει να το ποσό των 7.339 ευρώ αντί του ποσού των 4.107 ευρώ, 

που ζητούσε με την αγωγή του και τον εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο για τον οποίο από 

προφανές λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει να το ποσό των 4.107 ευρώ αντί του ποσού των 

7.339 ευρώ, που ζητούσε με την αγωγή του, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής 

τους μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 

25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 19/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

ως Εφετείο 281/12-8-2014) έφεσή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσε να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η 

παραπάνω αγωγή.  

Την έφεση αυτή άσκησε ο Δήμος Ρόδου υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είναι καθολικός διάδοχος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-

2011, λύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια 

δε με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσης εκδόθηκε η με αριθμό 237/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, στη συνέχεια δε κατά των παραπάνω ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 4/12-10-2017 αίτησή του, που 

απευθύνεται στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την αναίρεση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 22-1-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Α Ι Τ Η Σ Η 
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Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. Ρόδου 

του Δήμου Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 3) Ηλιάνας Αλβανού του 

Δημητρίου, 4) Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη, 5) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη, 6) Βασιλείου Αντωνιάδη του 

Ιωάννη, 7) Ιωάννη Αντωνίου του Τσαμπίκου, 8) Λεωνίδα Απέριο του Ετώρα, 9) Θωμά Αποστολόπουλου του 

Ιωάννη, 10) Αντωνίου Αρβανίτη του Αχιλλέα, 11) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ, 12) Φραντζέσκου Βάιλα του 

Δημητρίου, 13) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 14) Εμμανουήλ Βωβού του Νικολάου, 15) Ελευθέριου 

Γαλιάτσου του Χρήστου, 16) Αντωνίου Γαλούζη του Στεφάνου, 17) Τσαμπίκας Γαντάρη του Αντωνίου, 18) 

Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 19) Μιχαλίτσας Γεωργαλλίδη του Χρήστου, 20) Σταύρου Γεωργαλλίδη του 

Αχιλλέα, 21) Γεωργίου Γεωργά του Παναγιώτη, 22) Επαμεινώνδα Γιαννάκα του Νικολάου, 23) Παναγιώτη 

Γκογκόση τον Αντωνίου, 24) Ομήρου Γκουβούση του Δημητρίου, 25) Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 

26) Διονυσίου Δεστούνη του Γεωργίου, 27) Δέσποινας Δήμητρα του Μιχαήλ, 28) Παναγιώτη Δημητραδιού του 

Εμμανουήλ, 29) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 30) Μαρίας Δούλου του Βασιλείου, 31) Θεοδώρου Δρακάκη 

του Αθανασίου, 32) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 33) Κων/νου Δράκου του Γρηγορίου, 34) 

Κων/νου Ζάβαλη του Μιλτιάδη, 35) Χρυσοβαλάντη Ζαννή του Κων/νου, 36) Κων/νου Ζουρούδη του 

Κυριάκου, 37) Ευάγγελου Ιορδανού του Οδυσσέα, 38) Οδυσσέα Ιορδανού του Ιωάννη, 39) Ιωάννη Καβάσιλα 

του Γεωργίου, 40) Ιωάννη Καβουκλή του Νικήτα, 41) Εμμανουήλ Καζάζη του Ιπποκράτη, 42) Ισίδωρου 

Καλαεντζή του Κων/νου, 43) Νικολάου Καλαφατά του Ιωάννη, 44) Δημητρίου Καλησπέρη του Νικολάου, 45) 

Χριστίνας Καμπούρη του Σάββα, 46) Μιχαήλ Καππάκα του Νικολάου, 47) Εμμανουήλ Καραγιάννη του 

Μιχαήλ, 48) Γκένγκις Καραντενισλή του Μεχμέτ, 49) Νικολάου Καρασσάβα του Ιωάννη, 50) Αντωνίου 

Καρδούλια του Ιωάννη, 51) Κυριάκου Καρεκλά του Γεωργίου, 52) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 53) 

Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 54) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 55) Αναστασίας Κασέρη του 

Ηλία, 56) Νεκτάριου Καστρουνή του Δημητρίου, 57) Γεωργίου Κατίκα του Ελευθέριου, 58) Αντιόπης 

Κατσαρού του Ιακώβου, 59) Σουκρί Κελέσογλου του Σεφκέτ, 60) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 61) Τσαμπίκας 

Κομινάτου του Δημητρίου, 62) Αικατερίνης Κοντομάρκου του Χρήστου, 63) Ευαγγέλου Κουμπαρά του 

Γεωργίου, 64) Μιχαήλ Κουτούζη του Τσαμπίκου, 65) Εμμαυουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 66) Μιχαήλ Κουτσάφα 

του Εμμανουήλ, 67) Γρηγορίου Κρητικού του Θεοδώρου, 68) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου, 69) 

Εμμανουήλ Κρητικού τον Ιωάννη, 70) Ιωάννη Κρητικού του Θεοδώρου, 71) Νικολάου Κωνσταντούρα του 

Γεωργίου, 72) Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου, 73) Παρασκευής Λιάνου του Ιωάννη, 74) Θεοδώρας Λιάνου-

Παναγιωτακοπούλου του Αθανασίου, 75) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 76) Παναγιώτη Λουκαρά του 

Βασιλείου, 77) Ευστάθιου Λουλλά-Σιδεριτάκη του Σπύρου, 78) Μαριάννας Λουλουδάκη του Γεωργίου 79) 

Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 80) Γεωργίου Λυκοπάντη τον Μιχαήλ, 81) Γεωργίου Μαγκαφά του 

Νικήτα, 82) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα, 83) Κων/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 84) Μιχαήλ Μαλωνά του 

Εμμανουήλ, 85) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή, 86) Χρήστου Μαντέλου του Γεωργίου, 87) Αντωνίου 

Μανώλαγκα του Μιχαήλ, 88) Σταμάτιου Μαυρουδή του Κυριάκου, 89) Βίκτωρα Μαχράμα του Ευγένιου, 90) 

Γεωργίου Μαχραμά του Δημητρίου, 91) Νικολάου Μιαούλη του Ιωάννη, 92) Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 93) 

Κων/νου Μιχαήλου του Άγγελου, 94) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 95) Δημητρίου Μπιλιούρα του 

Αριστοτέλη, 96) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου, 97) Ανδρέα Νομικού του Εμμανουήλ, 98) Ιωάννη Ντελλάκη 

του Παναγιώτη, 99) Ευαγγέλου Ντερέλη του Μιχαήλ, 100) Νικολάου Παναγιά του Μιχαήλ, 101) Ιωάννη 

Παναγιωτάκη του Ηλία, 102) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 103) Χρυσόστομου Παντελλίδη του 

Αντωνίου, 104) Βασιλείου Παπαδημήτρη του Στεφάνου, 105) Εμμανουήλ Παπαδόπουλου του Ιωάννη, 106) 

Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 107) Ιωάννη Παπαϊωάννου του Αγαπητού, 108) Νικολάου 

Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 109) Στέφανου Πατατούκου του Ιωάννη, 110) Ιωάννη Πατέρα του Αντώνη, 111) 

Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη, 112) Χουσείν Πέμπε του Νουρή, 113) Βαρβάρας Πετούση του Νικολάου, 114) 

Στυλιανού Πέτσικα του Εμμανουήλ, 115) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 116) Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 

117) Νικολάου Ρόδη του Κων/νου, 118) Μιχαήλ Ροδίτη του Εμμανουήλ, 119) Αναστασίας Σαββιού του 

Κυριάκου, 120) Ευτυχίας Σάχη του Ματαθιά, 121) Όλγας Σάντσεζ του Πασχάλη, 122) Στέργου Σαράντη του 



22 

 

Γεωργίου, 123) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 124) Σταύρου Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 125) Νικολάου 

Σκαρτάδου του Δημητρίου, 126) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 127) Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 

128) Νικήτα Σπανού του Κων/νου, 129) Ειρήνης Σταυρή του Ευκλή, 130) Βασιλείου Στεφανάκη του Στεφάνου, 

131) Γεωργίου Ταραχιάλη του Χουσεϊν, 132) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα, 133) Ένγκις Τζελήλ Ογλού του Τζελήλ, 

134) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 135) Αικατερίνης Τριανταφυλλοπούλου του Κων/νου, 136) Ευστράτιου Τριπολίτη 

του Χρήστου, 137) Χρήστου Τριπολίτη του Νικολάου, 138) Αλέξανδρου Τσαβαρή του Πανορμίτη, 139) 

Ιωάννας Τσαγγάρη του Πάχου, 140) Ευαγγελίας Τσαγκάρη του Ιωάννη, 141) Σταματούλας Τσέλικα του Θωμά, 

142) Πασχάλη Τσερκέζη του Γεωργίου, 143) Ουρανίας Τσουκάλη του Ιωάννη, 144) Ιωάννη Τσουρούττη του 

Αναστασίου, 145) Ιωάννη Χαροκόπου του Εμμανονήλ, 146) Καθολικής Χατζηδημητρίου του Μιχαήλ, 147) 

Μιχαήλ Χατζηδημητρίου του Εμμανουήλ, 148) Ευαγγέλου Χατζηϊωάννου του Σταύρου, 149) Ταϊφούν 

Χατζήογλου τον Σεριφ, 150) Σεβαστού Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 151) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του 

Γεωργίου, 152) Ιωάννη Χειμωνέττου του Άγγελου, 153) Ντουριέ Χιακκή του Ρετζέπ, 154) Αγαπητού Χρυσοχού 

του Ιωάννη, 155) Ιωάννη Ψαρού του Αντωνίου, 156) Σταύρου Ψύλλου του Ιωάννη, 157) Υπακοής Κακάκη του 

Σταύρου, 158) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 159) Μαρίας Μανίκαρου του Εμμανουήλ, 160) Σεβαστιανού 

Πατενιώτη του Λουκά, 161) Ευσταθίου Διακογιάννη του Γεωργίου, 162) Γεωργίου Στυλιανού του Κων/νου, 

163) Νικολάου Στεφάνου του Στεφάνου, 164) Ελευθερίας Μπότση του Ιωάννη, 165) Χαριτωμένης Καζάζη του 

Ιωάννη, 166) Ιπποκράτη Καζάζη του Εμμανουήλ και 167) Κυριάκου Ζουρούδη του Κων/νου, 168) Βασιλείας 

χήρας Παντελεήμωνα Πατενιώτη 169) Καλλιόπης Πατενιώτη του Παντελεήμωνα, 170) Μιχαήλ Πατενιώτη του 

Παντελεήμωνα, 171) Ιακώβου Λαζαράκη του Δημητρίου, 172) Άννας Λαζαράκη του Ιακώβου και 173) 

Δημητρίου Λαζαράκη του Ιακώβου, όλων κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  

ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ 

Της με αριθμό 237/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

___________________________________ 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι, ο Παντελεήμων Πατενιώτης του Λουκά – 

Μιχαήλ (110
ος

 ενάγων στην αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την 

εκατοστή εξηκοστή όγδοη αναιρεσίβλητη, σύζυγό του τη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους εκατοστή 

εξηκοστή ένατη και εκατοστό εβδομηκοστό αναιρεσίβλητους, παιδιά του, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον 

καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη και η Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου (144
η
 ενάγουσα στην αγωγή), 

που απεβίωσε στις 1-4-2013 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τον εκατοστό εβδομηκοστό πρώτο 

αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους εκατοστή εβδομηκοστή δεύτερη και 

εκατοστό εβδομηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητους, παιδιά της, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι 

οποίοι και συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 

13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 203/14-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, 

με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που 

ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τους εκατοστό 

εξηκοστό πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό έβδομο που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις 

ημερομηνίες που αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι και οι παραπάνω 

αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, που προβλεπόταν 

κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα: α) σε καθένα 

από τους πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό αναιρεσίβλητους και τους παραπάνω αποβιώσαντες το ποσό των 

10.384 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 30-11-2010, β) στον εκατοστό εξηκοστό πρώτο 

αναιρεσίβλητο, το ποσό των 4.107 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 10-12-2007, γ) στον 

εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 7.339 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 

μέχρι τις 21-6-2009, δ) στον εκατοστό εξηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 8.847 ευρώ για το χρονικό 
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διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 8-3-2010, ε) στην εκατοστή εξηκοστή τέταρτη αναιρεσίβλητη, το ποσό των 

5.662 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 5-9-2008, στ) στην εκατοστή εξηκοστή πέμπτη 

αναιρεσίβλητη, το ποσό των 9.534 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 5-7-2010, ζ) στον 

εκατοστό εξηκοστό έκτο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 9.991 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι 

τις 23-9-2010 και η) στον εκατοστό εξηκοστό έβδομο αναιρεσίβλητο, το ποσό των 9.457 ευρώ για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 22-6-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή 

κατέστη απαιτητή, επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 44/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος,13 παρ. 1 και 2 του ν. 

2738/1999, 14 του ν. 3016/2002, 28 παρ. 4 και 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003, των υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002, ως επίσης τις διατάξεις των άρθρων 9 

παρ. 1 του ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, 51 του ν. 1892/1990, 291 του ΠΔ 410/1995 και 2 παρ. 8 

του ν. 2643/1008, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους 

αναιρεσίβλητους και στους κληρονόμους των παραπάνω αποβιωσάντων τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με 

την αγωγή τους, εκτός από τον εκατοστό εξηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, για τον οποίο από προφανές λάθος 

υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει να το ποσό των 7.339 ευρώ αντί του ποσού των 4.107 ευρώ, που 

ζητούσε με την αγωγή του και τον εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο για τον οποίο από προφανές 

λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει να το ποσό των 4.107 ευρώ αντί του ποσού των 7.339 ευρώ, που 

ζητούσε με την αγωγή του, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ασκήσαμε την από 25-7-2014 και 

με αριθμό κατάθεσης 19/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

281/12-8-2014) έφεσή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε να 

εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή ασκήσαμε υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είμαστε καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω 

δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, λύθηκε, σύμφωνα 

με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια δε με τη με αριθμό 492/3-

8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή της και λύθηκε 

οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσής μας εκδόθηκε η με αριθμό 237/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε και ζητούμε την αναίρεσή της για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο λόγο 

και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα εμπρόθεσμα. 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Γιατί η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόμου», καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου 

έναντι αυτών, δεσμεύει και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια 

πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις 

περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους 

γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των 

δικαστηρίων. Επομένως, αν γίνει από τον νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και 

αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την 

οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή που εισάγει την 

αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγματική. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική 
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ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό, 

οπότε στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την 

παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται. Η παροχή όμως αυτή θα πρέπει να είναι νόμιμη, 

διότι εάν αυτή χορηγήθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος, των νόμων ή της δι' αυτών χορηγούμενης 

εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση, επέκταση αυτής και σε άλλη κατηγορία μισθωτών δεν είναι επιτρεπτή, διότι 

ισότητα στην παρανομία δεν νοείται.  

 Ειδικότερα, όταν παρέχεται από τον νόμο εξουσία στη διοικητική αρχή να ρυθμίζει θέματα με την 

έκδοση κανονιστικής πράξης, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, κατ' αρχήν, δεν υφίσταται, διότι η 

εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή μη κανονιστικής πράξης και για τον χρόνο έκδοσης αυτής, ανήκει 

στην ανέλεγκτη από το δικαστή κρίση της Διοίκησης. Εξαίρεση από την αρχή αυτή υπάρχει, είτε όταν η 

νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει την υποχρέωση για την έκδοση της κανονιστικής πράξης, εφόσον 

συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις ή εντός ορισμένης προθεσμίας, είτε όταν η υποχρέωση της 

Διοίκησης να προβεί σε κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως από το Σύνταγμα.  

 Εξάλλου, με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Κεφάλαιο Α') εισήχθη ο θεσμός των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση. Κατά το άρθρο 3 

παρ. 1 του νόμου αυτού, η συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 

των υπαλλήλων για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, μεταξύ των οποίων δεν 

περιλαμβάνονται και θέματα μισθών. Στο άρθρο 13 με τον τίτλο «Συλλογικές συμφωνίες», προβλέπονται στις 

παρ. 1 και 2 τα ακόλουθα: «1. Συλλογική διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση ζητημάτων των όρων και συνθηκών 

απασχόλησης των υπαλλήλων που δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος 

λόγω συνταγματικών περιορισμών (όπως είναι ιδίως ζητήματα μισθών, συντάξεων, σύστασης οργανικών 

θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισμού, κ.λπ.) μπορεί να καταλήγει σε συλλογική συμφωνία. 2. Η συμφωνία 

αυτή δεν αποτελεί συλλογική σύμβαση εργασίας, συνεπάγεται όμως για το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α., α) είτε 

την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέματα της συμφωνίας μπορεί να ρυθμιστούν κανονιστικώς 

βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης νόμου, β) είτε την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης των 

θεμάτων της συμφωνίας. Αντικείμενο του περιεχομένου της συμφωνίας μπορεί να αποτελεί και ο χρόνος 

υλοποίησης της δέσμευσης για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ή προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων, κατά 

περίπτωση».  

 Στη συνέχεια με το άρθρο 14 με τον τίτλο «Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών» του ν. 3016/2002 «για 

την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», ορίσθηκαν τα εξής: «1.Με κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών 

συμφωνιών που συνάπτονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 και αφορούν 

θέματα μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπεγράφησαν το 2001. 2. Με όμοιες 

αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν μέρει και 

στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και λοιπών νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 

13 του ν. 2738/1999 και μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται 

οποιουδήποτε είδους πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι 

(176) ευρώ, επιτρέπεται να χορηγείται μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθμίσεις αυτές όσον αφορά 

το προσωπικό των ΟΤΑ και το προσωπικό των λοιπών ΝΠΔΔ περιορίζονται στις υφιστάμενες από τον 

προϋπολογισμό τους δυνατότητες. 4. Με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου αυτού κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) Οι δικαιούχοι των παροχών και το 

ύψος τους, λαμβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή μη των παροχών αυτών το συνολικό ποσό των 

καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων από οποιαδήποτε 

πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών, η διαδικασία 

και ο χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη χορήγηση τους... 5. 6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.2002».  
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 Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης 

και Αποκέντρωσης και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, δεν είχαν υποχρέωση, αλλ' απλώς διακριτική 

ευχέρεια να εκδώσουν, μετά από εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, κοινές υπουργικές 

αποφάσεις, με τις οποίες να επεκτείνουν εν όλω ή εν μέρει, τις ευνοϊκές μισθολογικές ρυθμίσεις που 

προβλέπονται από κοινές υπουργικές αποφάσεις, εκδιδόμενες δυνάμει συλλογικών συμφωνιών κατά την 

παράγραφο 1 και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που δεν συμμετείχαν στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών. Σε 

περίπτωση δε επέκτασης των ευνοϊκών αυτών μισθολογικών ρυθμίσεων, οι ανωτέρω Υπουργοί είχαν 

περαιτέρω διακριτική ευχέρεια, κατ' εκτίμηση, επίσης, της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας να 

καθορίσουν το ύψος της πρόσθετης μισθολογικής παροχής, η οποία πάντως δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 

ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ. Δηλαδή, προϋπόθεση για τη χορήγηση πρόσθετης μισθολογικής 

παροχής, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ήταν, ενόψει των οριζομένων στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω 

άρθρου 14 του ν. 3016/20002 και του σκοπού της ρύθμισης, που συνίστατο, κατά τα αναφερόμενα στη σχετική 

εισηγητική έκθεση, στην ενίσχυση των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, να μη λαμβάνει ο υπάλληλος οποιαδήποτε 

άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή, ίση ή ανώτερη με το ανωτέρω ποσό. Σε περίπτωση δε υπαλλήλων που 

ελάμβαναν άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή, μικρότερη από το ποσό αυτό (των 176 ευρώ), ήταν επιτρεπτό 

να χορηγηθεί, με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, μόνον η διαφορά έως το εν λόγω ποσό. Ενόψει των 

ανωτέρω δεν συνιστά παραβίαση των προαναφερομένων διατάξεων η παράλειψη της Διοίκησης να ασκήσει 

την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κανονιστική αρμοδιότητα, με την έκδοση υπουργικής απόφασης για 

την επέκταση της χορήγησης της ένδικης παροχής και, πάντως, δεν ήταν επιτρεπτή η χορήγηση σε υπαλλήλους, 

οι οποίοι ελάμβαναν οποιουδήποτε είδους άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή, ίση ή ανώτερη του ποσού των 

εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Η δε τυχόν κατά παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 14 

παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3016/2002, συστηματική έστω, έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, για τη χορήγηση 

της ειδικής παροχής των 176 ευρώ σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων, του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των 

ΝΠΔΔ, συνιστά μη επιτρεπόμενη από το Σύνταγμα τροποποίηση των εξουσιοδοτικών ως άνω διατάξεων εκ 

μέρους της Διοίκησης και δεν μπορεί να μεταβάλει τη φύση της ειδικής αυτής παροχής, σε γενική προσαύξηση 

των αποδοχών όλων των ανωτέρω υπαλλήλων. Εάν ο νομοθέτης ήθελε την παροχή αυτή ως γενική 

προσαύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο της Δημόσιας 

Διοίκησης θα το όριζε ρητά και δεν θα παρείχε σ' αυτή, με εξουσιοδοτικές διατάξεις τυπικού νόμου, τη 

διακριτική ευχέρεια, υπό τις προεκτεθείσες και μόνο προϋποθέσεις, να εκδώσει κανονιστικές πράξεις για τη 

χορήγηση της.  

 Ακολούθως, με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3205/2003 «μισθολογική ρύθμιση λειτουργών και υπαλλήλων 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», καταργήθηκε από 

1.1.2004 (άρθρο 56 του νόμου αυτού), εκτός των άλλων, «το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α' 110) και 

όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του». Με το άρθρο 24 παρ. 3 του 

ίδιου νόμου 3205/2003 ορίσθηκε ότι τα θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο αυτόν δεν αποτελούν αντικείμενο 

συλλογικών διαπραγματεύσεων και ότι η χορήγηση οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, 

πέραν των προβλεπομένων στον νόμο αυτόν, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεων του και με την 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού ορίσθηκε ότι, «...ποσά που καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που 

εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, ως ειδική παροχή, διατηρούνται ως 

προσωπική διαφορά μειούμενη από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση νέου επιδόματος, παροχής ή 

αποζημιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του ίδιου νόμου. Οι ανωτέρω κοινές 

υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου... Μετά την 31.12.2003 δεν 

καταβάλλεται σωρευτικά η ως άνω προσωπική διαφορά μαζί με οποιαδήποτε πρόσθετη μισθολογική παροχή 
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που συμψηφιζόταν με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις...».  

 Από τις αμέσως παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι με την κατάργηση του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, 

καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών ΚΥΑ, για να μη χειροτερεύσει η μισθολογική κατάσταση 

των χαμηλόμισθων υπαλλήλων από 1.1.2004, οι οποίοι ελάμβαναν μέχρι την 31.12.2003 την ειδική παροχή 

των 176 ευρώ, με βάση κοινές υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, διατηρήθηκε η ειδική αυτή παροχή, 

ως προσωπική διαφορά για τους υπαλλήλους αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν ελάμβαναν άλλη 

πρόσθετη παροχή ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 176 ευρώ, η οποία συμψηφιζόταν με την παροχή αυτή, 

μειούμενη σε περίπτωση χορήγησης οποιασδήποτε μελλοντικής παροχής ή νέου επιδόματος ή αποζημιώσεως ή 

αύξησης του κινήτρου απόδοσης.  

 Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3336/2005, με τον τίτλο «Εισοδηματική πολιτική 

έτους 2005» που ορίζει ότι, «Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οι οποίοι διορίσθηκαν ή 

μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2004 σε Υπηρεσίες, στους υπαλλήλους των οποίων χορηγούνται τα ποσά που 

διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3205/2003, δικαιούνται 

την καταβολή της προσωπικής διαφοράς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τη λαμβάνουν και οι 

υπόλοιποι υπάλληλοι των Υπηρεσιών αυτών. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.1.2005», προκύπτει ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ως προσωπικής διαφοράς, της ειδικής παροχής των 176 ευρώ, σε 

υπαλλήλους που διορίσθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2004 σε Υπηρεσίες που διατηρήθηκε ως προσωπική 

διαφορά η παροχή των 176 ευρώ, είναι να τη λαμβάνει το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών, καθώς και η 

νόμιμη χορήγηση της στο προσωπικό αυτό, διότι αν το τελευταίο λαμβάνει την προσωπική διαφορά χωρίς να 

συντρέχουν οι νόμιμοι όροι και προϋποθέσεις για την απόληψη της, μεταξύ των οποίων είναι να μη λαμβάνει 

άλλες πρόσθετες παροχές, ίσες ή ανώτερες του ποσού των 176 ευρώ, που συμψηφίζονται με την παροχή αυτή, 

οι διορισθέντες ή μεταταχθέντες στις Υπηρεσίες αυτές δεν τη δικαιούνται από 1.1.2005, με βάση την αρχή της 

ισότητας, διότι, όπως προαναφέρθηκε, ισότητα στην παρανομία δεν νοείται.  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 

3016/2002, ενόσω ίσχυε, και αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συμφωνίες του Ελληνικού Δημοσίου με 

τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων, εκδόθηκαν πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες 

χορηγήθηκε η παραπάνω παροχή, ύψους 88 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 και 176 

ευρώ από 1.7.2002, σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του Ελληνικού 

Δημοσίου των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2470/1997, 

καθώς και στους αποσπασμένους ή τοποθετούμενους από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ., χωρίς να 

εξαρτάται η χορήγηση της παροχής αυτής από τη μη καταβολή πρόσθετων μισθολογικών παροχών (Ολ. ΑΠ 16 

και 17/2015, ΑΠ 620/2017 κ.α.).  

 Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί ήδη με τις με αριθμούς 1584/2010 και 1675/2010 αποφάσεις του 

Δικαστηρίου σας οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), άρα και 

των υπαλλήλων των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων δεν δικαιούνται να λάβουν επικαλούμενοι το άρθρο 4 

παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ που προβλέπεται από τις διατάξεις που 

αναφέρονται σαυτές και η οποία χορηγείτο σε ορισμένους υπαλλήλους του Δημοσίου, όχι δε και στους 

εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ΝΠΙΔ, ακόμη και αν τα τελευταία 

επιχορηγούνται ή όχι από το δημόσιο ή είναι κοινωφελούς χαρακτήρα ή ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, ενόψει του ότι οι υπάλληλοι των δημοτικών επιχειρήσεων παρέχουν την εργασία τους κάτω από 

διαφορετικό νομικό καθεστώς από εκείνου των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών. Ήτοι η 

μία κατηγορία παρέχει την εργασία της με σχέση ιδιωτικού δικαίου και η άλλη με σχέση δημοσίου δικαίου ή 

προκειμένου περί κατηγοριών απασχολούμενων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, η μια κατηγορία απασχολείται 

στους ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ αυτών και η άλλη σε ΝΠΙΔ ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα, λόγοι δε γενικότερου 

κοινωνικού συμφέροντος δικαιολογούν τη διαφορετική αυτή νομοθετική μεταρρύθμιση με αποτέλεσμα να μην 

αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στις διατάξεις περί ίσης μεταχείρισης. Λόγω του ότι οι 

δημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας ήταν και αυτές δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις όπως και οι ΔΕΥΑ 
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ισχύουν όλα τα παραπάνω και για το προσωπικό αυτών, ήτοι δεν δικαιούται τη χρηματική παροχή των 176 

ευρώ, ανεξάρτητα από το ότι αυτήν δεν τη δικαιούνται ούτε οι υπάλληλου των δήμων.     

 Εξάλλου κατά το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του 

ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο 

αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 

παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν 

εφαρμοστεί ενώ δεν έπρεπε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, 

η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή, 

ήτοι όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, αν το δικαστήριο ερεύνησε την υπόθεση στην 

ουσία της, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που 

απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ΟλΑΠ 7/2012, 3/2012, 35/2007, 7/2006 και 4/2005, (ΑΠ 12/2009). Με το 

λόγο αυτό αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της 

αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της 

διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά 

παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 

(Ολ.ΑΠ 7/2012, 27/1998 και 28/1998).  

 Με το μοναδικό λόγο της παραπάνω έφεσης μας, αφού αναφέραμε τι δέχτηκε η πρωτόδικη απόφαση 

μετά την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και παραθέσαμε την ορθή ερμηνεία 

αυτών, αναφέραμε και τα εξής: «Ότι εκτός από όλα τα παραπάνω, κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, 

με την οποία να χορηγείται η ειδική παροχή του ως άνω άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και στο προσωπικό των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) δεν εκδόθηκε. Εκδόθηκε μόνο η ως άνω υπ' αριθ. 2/31607/0022 

της 17/20-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Εσωτερικών («κατ' αποκοπή 

έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Φ.Ε.Κ. τ.Β' 768), με την οποία, εκτός 

άλλων, ορίστηκε και δη με την παρ.4 αυτής ότι «στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που αποσπώνται σε 

υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταβάλλεται ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβή ποσού 88 

ευρώ από 1-1-2002 και 176 ευρώ από 1-7-2002, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους. Η ανωτέρω αμοιβή 

καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους εφόσον δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα ή αποζημίωση, οποιασδήποτε 

μορφής, από τις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκτός και αν υπολείπεται του ποσού της 

ειδικής πρόσθετης αμοιβής, οπότε τους καταβάλλεται η διαφορά.....».  

 Ότι από όλες τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η ως άνω ειδική παροχή του άρθρου 14 του 

ν. 3016/2002 δεν έχει χορηγηθεί και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Βέβαια είναι αληθές ότι με πληθώρα άλλων 

κοινών υπουργικών αποφάσεων η εν λόγω ειδική παροχή χορηγήθηκε σε υπαλλήλους διαφόρων Υπουργείων 

κ.λπ, πλην όμως η με τον τρόπο αυτόν (από το νόμο) ευνοϊκότερη μισθολογική μεταχείριση των κατηγοριών 

αυτών εργαζομένων δεν είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 

1 εδ. β' του Συντάγματος, διότι πρόκειται για εργαζομένους, οι οποίοι παρέχουν διαφορετική κατά περιεχόμενο 

και προϋποθέσεις και συνθήκες εργασία από εκείνη την οποία παρέχει το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Δεδομένου 

ότι, ειδικότερα, η προαναφερόμενη ειδική παροχή χορηγήθηκε στις άλλες κατηγορίες υπαλλήλων ακριβώς 

ενόψει των καθηκόντων τους και των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι οποίες είναι διαφορετικές από τις 

υπηρεσίες των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και παρέχονται υπό διαφορετικές προϋποθέσεις και συνθήκες.  

 Ότι γιαυτό και γίνεται η ειδική μνεία στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου 14 του ν. 3016/2002 ότι οι 

σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη χορήγησή της από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλεπόμενης ειδικής 

παροχής στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. (καθώς και στο προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.) "περιορίζονται στις 

υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυνατότητες". Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και η 

ως άνω από την παρ. 4 της υπ' αριθ. 2/31607/0022 της 17/20-6-2002 Κ.Υ.Α. προβλεπόμενη ειδική μηνιαία 

πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που 

αποσπώνται σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους 

και καταβάλλεται σ' αυτούς εφόσον δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα ή αποζημίωση" οποιασδήποτε μορφής, από 
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τις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκτός αν το εν λόγω επίδομα ή αποζημίωση υπολείπεται 

του ποσού της ειδικής αυτής πρόσθετης αμοιβής, οπότε τους καταβάλλεται η διαφορά.  

 Ότι έτσι η προαναφερόμενη ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 δεν μπορεί να χορηγηθεί στο 

προσωπικό των Ο.Τ.Α. κατ' εφαρμογή της ως άνω συνταγματικής αρχής της ισότητας, όπως δεν μπορούν να 

χορηγηθούν στους δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ, κατ' εφαρμογή της ίδιας αρχής και άλλες παροχές που 

χορηγήθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με την επίκληση 

σχετικών διατάξεων του ν. 2470/1997 και του ν. 3205/2003 (πρβλ. ΑΠ 107/2008). Δεν είναι δε, σύμφωνα με τα 

προεκτιθέμενα, συνταγματικώς ανεπίτρεπτη η με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν 

ευνοϊκότερη μεταχείριση άλλων εργαζομένων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους με τις τελευταίες Κ.Υ·Α. 

χορηγήθηκε η προαναφερόμενη ειδική παροχή, ακριβώς διότι πρόκειται για εργαζομένους που παρέχουν 

διαφορετική κατά περιεχόμενο και προϋποθέσεις ή συνθήκες εργασία (βλ. για όλα τα παραπάνω ΑΠ 573/2009 

μειοψηφία). 

 Ότι εξάλλου, η παραπάνω χρηματική παροχή είναι καταβλητέα μόνο σε εκείνες τις κατηγορίες 

υπαλλήλων για τούς οποίους κρίθηκε ότι είναι χαμηλόμισθοι, δεν λάμβαναν άλλο επίδομα ή ενίσχυση (ποσού 

ίσου ή μεγαλύτερου των 176 ευρώ) και ότι γενικότερα πληρούσαν τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων του 

ν. 3016/2002 και εκδόθηκαν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατά την αντίστοιχη εξουσιοδότηση που 

παρέχεται με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού. Επέκταση της καταβολής της 

χρηματικής αυτής παροχής και σε άλλους εργαζομένους κατ’ επίκληση της Συνταγματικής αρχής της ισότητας 

προϋποθέτει πλήρη απόδειξη όχι μόνο του ότι αυτοί τελούν υπό προσωπικές, υπηρεσιακές και μισθολογικές 

συνθήκες, σχέσεις ή καταστάσεις ίδιες ή ουσιωδώς όμοιες προς τις αντίστοιχες των προσώπων που ανήκουν σε 

κατηγορίες στις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω χρηματική παροχή κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων 

(πρβλ. Σ.τ.Ε. 828/2002, 1184/2001 κ.α.), αλλά και πλήρη απόδειξη του ότι, στο πρόσωπο εκάστου 

συγκεκριμένου ενάγοντος συντρέχουν όλες εκείνες οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από 

τον νόμο ως απαραίτητες για την χορήγηση της χρηματικής αυτής παροχής και κυρίως του αιτιολογημένου 

χαρακτηρισμού του ως χαμηλόμισθου με την παράθεση συγκριτικών στατιστικών στοιχείων περί των αποδοχών 

άλλων κατηγοριών εργαζομένων, από την αντιπαραβολή των οποίων να διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση 

του ύψους των αποδοχών του συγκεκριμένου ενάγοντος έναντι εκείνων και να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός 

του αυτός. Επομένως σε περίπτωση μη απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών στο πρόσωπο 

κάποιου ενάγοντος η μη χορήγηση σε αυτόν της επίδικου χρηματικής παροχής, δεν είναι αντίθετη στη 

συνταγματική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 (ΔΕφΛαρ μειοψ. 121/2011).  

 Ότι λόγω, επίσης της φύσης της ειδικής αυτής παροχής και του σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε, που 

είναι η εξομάλυνση των μισθολογικών διαφορών υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, όπως αναφέρουμε 

αμέσως παραπάνω, η επέκταση της χορηγήσεώς της σε πολλές κατηγορίες υπαλλήλων, ανεξαρτήτως του εύρους 

της, δεν έχει προσδώσει σ` αυτήν τον χαρακτήρα γενικής προσαυξήσεως των αποδοχών τους, αφού η παροχή 

αυτή πλέον διαφέρει ως προς το ύψος της ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων στους οποίους 

καταβάλλεται και των λοιπών επιδομάτων και παροχών που λαμβάνουν αυτοί (άρθρα 24 παρ. 2, και 28 παρ.4 

του Ν. 3205/2003 και 2 παρ.3 του Ν. 3336/2005). 

 Ότι το γεγονός δε της χορήγησης της εν λόγω χρηματικής παροχής σε μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων, 

που δεν καλύπτονται από συλλογική συμφωνία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3016/2002, με σειρά 

υπουργικών αποφάσεων, δεν αναιρεί την ερμηνεία αυτή, εφ' όσον, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να 

προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 3 του 

άρθρου 14 του ν. 3016/2002, ο κανόνας του συμψηφισμού του ποσού των 176 ευρώ με όλες τις προϊσχύουσες 

του νόμου πρόσθετες μισθολογικές παροχές που αυτοί λαμβάνουν, χωρίς καμμία διάκριση των προσθέτων 

παροχών αυτών, αναλόγως του αν σχετίζονται ή όχι με τα καθήκοντά τους, διάκριση που δεν βρίσκει έδαφος 

στην αδιάστικτη διατύπωση της ίδιας διατάξεως, καθ΄ όσον εν εναντία περιπτώσει οι προαναφερθείσες 

υπουργικές αποφάσεις κείνται εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (ΔΕφΘεσ. μειοψ. 347/2011, ΔΕφΑθ. 

4791/2007). 
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 Ότι εκτός όμως από όλα τα παραπάνω από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι τη χρηματική 

παροχή των 176 ευρώ δικαιούνται να τη λάβουν μόνο όσοι από τις κατηγορίες των υπαλλήλων που 

αναφέρονται στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, οι αποδοχές των οποίων καλύπτονται από συλλογική 

συμφωνία του ν. 3016/2002, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.  

 Ότι επίσης τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ δικαιούνται όσοι δεν ελάμβαναν άλλα επιδόματα, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, λόγω του ότι αυτοί ελάμβαναν, κατά τη 

χρονική περίοδο από 2002 έως και 2008, το επίδομα «ειδικής απασχόλησης» του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 

2470/1997 και ακολούθως των άρθρων 30 παρ. 2 του ν. 2768/1999 και 6 παρ. 1 του ν. 3146/2003, ως επίσης 

και το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του ν. 2470/1997 και ήδη άρθρο 12 του ν. 3205/2003, που 

υπερκάλυπταν την παραπάνω χρηματική παροχή. Επιπλέον οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν δικαιούνται 

τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ γιατί κατά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003 δεν ελάμβαναν την παροχή 

αυτή με βάση κάποια από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά  εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 

3016/2002, που αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την παραπέρα καταβολή της (ΕλΣυν. 2482/2008 και 

489/2008, μειοψ. ΔΕφΘεσ. 348/2011). 

 Ότι  εξάλλου από τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 του ν. 2738/99 και 14 του ν. 3016/2002 

σαφώς προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους του 

Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που τους 

συνδέει με τους εν λόγω φορείς, όχι δε και σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται 

και τα ΝΠΙΔ, ακόμη και αν τα τελευταία επιχορηγούνται ή όχι από το δημόσιο ή είναι κοινωφελούς χαρακτήρα 

ή ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΑΠ 1584/2010). Η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται 

στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι οι εργαζόμενοι 

σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων των 

ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους όπως ισχυρίζονται χορηγείται η επίμαχη παροχή (ΑΠ 

1584/2010). 

 Ότι εκτός από όλα τα παραπάνω η ΔΕΚΡ σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις των 

ΟΤΑ των άρθρων 277 επ. του Π.Δ. 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και των άρθρων 252 επ. του 

ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ως ΝΠΙΔ ως προς τη λειτουργία της διεπόταν από τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, λειτουργούσε ως δημοτική επιχείρηση, διέθετε πλήρη νομική, διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια έναντι του πρώην Δήμου Ροδίων και στη συνέχεια του Δήμου μας, διοικούταν από ίδιο 

Διοικητικό Συμβούλιο, στη λειτουργία του οποίου δεν παρεμβαλλόταν ο Δήμος. Είχε επίσης δικό της 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαφορετικό από του πρώην Δήμο Ροδίων και στη συνέχεια του Δήμου 

μας, τον οποίο ψήφιζε το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, με τον οποίο καθοριζόταν η οργάνωση, η σύνθεση 

και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της, είχε δικό 

της μισθολόγιο όσον αφορά τους εργαζομένους της και δεν υπαγόταν στο ενιαίο μισθολόγιο που υπάγονται οι 

υπάλληλοι των Δήμων. Επίσης είχε δική της περιουσία, δικούς της πόρους και δικό της προϋπολογισμό εσόδων 

και εξόδων και επίσης είχε αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και διατάκτη αυτής. Δηλαδή σε καμία απολύτως 

περίπτωση δεν ταυτιζόταν με τον πρώην Δήμο Ροδίων και στη συνέχεια με το Δήμο μας, ούτως ώστε να 

αποτελεί απλή υπηρεσία αυτού, γιαυτό και είναι διαφορετικό το νομικό καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους 

των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων. Επομένως οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός εφεσίβλητοι 

και οι παραπάνω αποβιώσαντες, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνταν τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, 

ανεξάρτητα από το ότι ούτε οι υπάλληλοι των Δήμων δικαιούνταν αυτήν». 

 Με βάση όλα τα παραπάνω έπρεπε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να απορρίψει εξ ολοκλήρου την 

παραπάνω αγωγή των πρώτου έως και εκατοστού εξηκοστού εβδόμου των εφεσίβλητων και των παραπάνω 

αποβιωσάντων, αφού, όπως αναφέρουμε παραπάνω, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ δεν δικαιούνται την παραπάνω 

χρηματική παροχή των 176 ευρώ, πολύ δε περισσότερο αυτοί που ήταν υπάλληλοι αυτοτελούς δημοτικής 

επιχείρησης του Δήμου μας, ήτοι ΝΠΙΔ, που δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα. 

 Όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή του 

δέχτηκε τα εξής: «Ι.Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι ίσοι 
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ενώπιον του νόμου και καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου αλλά και την ισότητα 

του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει 

ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά 

τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό 

επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των 

δικαστηρίων. Επομένως, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και 

αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή κατ΄ αδικαιολόγητη διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία 

συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή που εισάγει τη δυσμενή αυτή 

μεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. 

 II. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο 

λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό, οπότε, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη 

διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών που 

θεσπίζεται από τα άρθρ.1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγματος, αφού τα δικαστήρια στην περίπτωση αυτή 

υποχρεούνται σύμφωνα με τα αρθρ. 87 παρ.1 και 2, 93 παρ.4 και 120 τταρ. 2 του Συντάγματος, να ασκήσουν 

έλεγχο στο έργο της νομοθετικής εξουσίας και να εφαρμόσουν σε όλη την έκταση της αρχή της ισότητας και με 

βάση την αρχή αυτή να καταλήξουν στην εφαρμογή του νόμου που περιέχει την ευμενή ρύθμιση. Εάν τα 

δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν μόνο την αντισυνταγματικότητα της διατάξεως που εισάγει τη δυσμενή 

διάκριση, χωρίς να μπορούν να επεκτείνουν την ειδική ευμενή ρύθμιση και υπέρ εκείνου σε βάρος του οποίου 

έγινε η δυσμενής διάκριση, τότε θα παρέμενε η αντισυνταγματική ανισότητα και δεν θα είχε ουσιαστικό 

περιεχόμενο η ζητούμενη δικαστική προστασία. Αυτό δεν αντίκειται στο άρθρο 80 παρ.1 του Συντάγματος, 

κατά το οποίο «μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Κράτους ούτε 

παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο», διότι ο νόμος υπάρχει και είναι αυτός που περιέχει την ευμενή 

διάταξη (ολ. Α.Π.28/1992,13/91, Α.Π. 60/2002). 

 III. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.2738/99, (ο οποίος εισήγαγε το θεσμό των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων), η συλλογική διαπραγμάτευση για ρύθμιση ζητημάτων των όρων και συνθηκών 

απασχόλησης υπαλλήλων, που δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου, 

λόγω συνταγματικών περιορισμών (όπως ιδίως είναι τα ζητήματα μισθών, συντάξεων, σύστασης οργανικών 

θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισμού κλπ.) μπορεί να καταλήγει σε συλλογική συμφωνία. Κατά την παρ. 2 

του ιδίου άρθρου, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί συλλογική σύμβαση εργασίας, συνεπάγεται όμως για το 

Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.: ο) είτε την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέματα της συμφωνίας 

μπορεί να ρυθμισθούν κανονιστικός βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης νόμου, β) είτε την προώθηση 

σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως των θεμάτων της συμφωνίας. Αντικείμενο του περιεχομένου της συμφωνίας 

μπορεί να αποτελεί και ο χρόνος υλοποίησης της δέσμευσης για την έκδοση κανονιστικών πράξεων ή 

προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων κατά περίπτωση. 

 IV, Με το αρθρ. 14 του Ν.3016/2002 «για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 

διατάξεις» ορίσθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου 

υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που συνάπτονται Κατ' εφαρμογή των διατάξεων 

του αρθρ. 13 του Ν.2738/1999 και αφορούν θέματα μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγουμένης παραγράφου είναι 

δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν μέρει και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), που δεν συμμετείχε στη 

σύναψη συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν.2738/1999 και μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα 

έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται 

του ποσού των 176 ευρώ, επιτρέπεται να χορηγείται μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθμίσεις 

αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., περιορίζονται στις 

υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυνατότητες. 4. Με τις προβλεπόμενες οπό τις διατάξεις των παρ.1 
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και 2 του άρθρου αυτού κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών 

και το ύψος τους, λαμβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση η μη των παροχών αυτών το συνολικό ποσό των 

καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων από οποιαδήποτε 

πηγή, όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο 

χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη χορήγηση τους... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1-1-2002". Δυνάμει της 

προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συμφωνίες του 

Ελληνικού Δημοσίου με τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, με την προαναφερθείσα 

εξουσιοδοτική διάταξη του αρθρ. 14 παρ.2 του Ν. 3016/2002, η ρύθμιση της παρ.1, δηλαδή της χορήγησης της 

ειδικής παροχής, μπορούσε να επεκτείνεται και στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης που δεν συμμετείχε 

στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών, του αρθρ. 13 του Ν.2738/1999), εκδόθηκαν πολλές κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω χρηματική παροχή, ύψους 88 ευρώ 

μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1-1-2002 και 176 ευρώ από 1-7-2002, σε όλους σχεδόν τους επί σχέσει 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ., των 

οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 "αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της 

Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις". Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η μισθολογική αυτή 

παροχή χορηγήθηκε σε όλους τους μονίμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των 

ανωτέρω Υπουργείων, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις 

ίου Ν.2470/97, καθώς και στους αποσπασμένους ή τοποθετούμενους από άλλα Υπουργεία, Ο.Τ.Α. και λοιπά 

Ν.Π.Δ.Δ.. Όλες οι προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όμοιο περιεχόμενο: Επικαλούνται τις διατάξεις των 

αρθρ.14 του Ν.3016/2002 και 1 του Ν.3029/2002, καθορίζουν το ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1-

1-2002 και σε 176 ευρώ από 1-7-2002, ορίζουν ότι η καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό 

διάστημα των θεσμοθετημένων αδειών (κανονικών, συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, κινήσεως κλπ.), 

ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων και ότι συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των 

δικαιούχων και αναφέρουν ως δικαιούμενους της αρχής όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας 

που αφορά η απόφαση, χωρίς μνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που δικαιολογεί η χορήγηση της ειδικά στους εν 

λόγω υπαλλήλους. Ενώ δηλαδή η χορήγηση της μηνιαίας ειδικής παροχής του αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 

προβλέφθηκε προκειμένου να εξομαλυνθούν οι μισθολογικές διαφορές υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, οι 

οποίοι δεν λαμβάνουν πρόσθετες μισθολογικές παροχές, με τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις 

χορηγήθηκε η ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριμένη αναφορά ότι δεν 

λαμβάνουν πράγματι πρόσθετες μισθολογικές παροχές. Έτσι με τη χορήγηση της αμοιβής αυτής και μάλιστα σε 

ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που δεν πληρούσαν αποδεδειγμένα την εν 

λόγω προϋπόθεση απέκτησε το χαρακτήρα μισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη προϋπόθεση, 

το μισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., που αμείβονται σύμφωνα με 

τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, κάθε 

υπάλληλος αμειβόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας, να 

λαμβάνει ως τμήμα του μισθού του την εν λόγω παροχή. 

 V. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, η έννοια του δημόσιου τομέα όπως 

προσδιορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 

1256/1982, περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά πρόσωπα 

ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ΄ αρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ) ή κατ΄ αρχήν από το ιδιωτικό 

δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες, τις Τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά 

πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. Διοικητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, ομότ. 

Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001), Από την έννοα του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του 

Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β') και οι επιχειρήσεις των 

Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε΄). Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 ορίζεται ότι οι 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 δεν υπάγονται 

στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 1256/1982. Ωστόσο, καίτοι από το νόμο οι 
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ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν σημαίνει ότι αποτελούν και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κατά το μέρος 

δηλαδή που ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές οι εν λόγω επιχειρήσεις ενεργούν ως 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. 

ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον επομένως τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή 

ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη των σκοπών τους, θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως Δημόσια νομικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου τομέα. Επομένως, καίτοι από την 

έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 51 Ν. 1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι ο επιχειρήσεις αυτές είναι φορείς του δημοσίου τομέα, εντούτοις, για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ) στην έννοια του δημόσιου τομέα 

περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως 

Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 τταρ. 8 του Ν. 2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι καθορίζει 

εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου ενώ η 

διάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική διάταξη και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη κατισχύει της 

γενικής διάταξης (βλ. και υπ΄ αρ. 772/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ). 

 Με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα, καίτοι οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ΝΠΙΔ ως προς το 

νομικό τους καθεστώς, επειδή όμως έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και δεν 

έχουν ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με τον ΟΤΑ που ανήκουν, διότι δεν πρόκειται για αυθύπαρκτα νομικά 

πρόσωπα αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους σκοπούς λειτουργίας του εκάστοτε ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση 

των λειτουργιών του οποίου συστήθηκαν, το προσωπικό τους απολαμβάνει κατ΄ ευθεία εφαρμογή των νομικών 

διατάξεων, ως άνω προαναφέρθηκε, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος τα ισχύοντα της κλαδικής ΣΣΕ 

για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ. Για το 

λόγο αυτό και οι εφεσίβλητοι-ενάγοντες είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ- ΟΤΑ) και οι όροι αμοιβής και εργασίας τους ρυθμίζονται από τις 

συναπτόμενες, με βάση το Ν. 1876/1990 μεταξύ των εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και 

Εσωτερικών και της ΠΟΠ - ΟΤΑ, ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού ΟΤΑ"». 

 Με βάση τις παραδοχές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε, χωρίς να παραθέσει καθόλου 

πραγματικά περιστατικά, ότι η παραπάνω πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ, καίτοι ΝΠΙΔ, ανήκει στο 

δημόσιο και επομένως οι εργαζόμενοι σαυτήν αποτελούν υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου που δικαιούνται 

την ειδική παροχή των 176 ευρώ, εφόσον δε έτσι έκρινε και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο ουδόλως 

έσφαλε στην κρίση του,  θα πρέπει να διατηρηθεί η εκκαλούμενη απόφασή του και να απορριφθεί ο μοναδικός 

λόγος έφεσής μας και συνακόλουθα έφεσή μας ως προς τη βασιμότητα της 

 Με την κρίση του αυτή και με βάση τα προεκτεθέντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εσφαλμένα 

ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος, 3 και 13 

του ν. 2738/1999, 14 του Ν. 3016/2002, 24 παρ. 2 και 3 του ν. 3205/2003, 2 παρ. 3 του ν. 3336/2005, 51 του 

ν. 1892/1990, 277 έως και 284, και 291 παρ. 7 του ΠΔ 410/1995, 252 έως και 262 του ν. 3463/2006, καθόσον 

η παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 δεν συνιστά (προβλεπόμενη από τον νόμο) ευθεία και γενική 

αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων (των με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) του Δημοσίου, 

των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, με μόνη προϋπόθεση την υπαγωγή αυτών στο ενιαίο μισθολόγιο του προσωπικού της 

Δημόσιας Διοίκησης, αλλά παρείχετο μόνο, εάν η Διοίκηση ασκούσε τη διακριτική της ευχέρεια, μετά 

συνεκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, να εκδώσει κανονιστική πράξη για επέκταση της 

χορήγησης της παροχής αυτής σε υπαλλήλους, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 14 

του Ν. 3016/2002, ανεξαρτήτως αν η παροχή αυτή χορηγείτο παρανόμως σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων, 

γιατί δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη συνταγματική αρχή της ισότητας δικαίωμα των διοικουμένων και 

αντίστοιχη υποχρέωση της Διοίκησης για την επέκταση μη νόμιμης δράσης της Διοίκησης, αδιαφόρως αν αυτή 
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ασκείται με ατομικές ή κανονιστικές πράξεις, πολύ δε περισσότερο να χορηγηθεί και στους υπαλλήλους των 

ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.  

 Επομένως, έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατέστησε αναιρετέα την προσβαλλομένη 

απόφασή του κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολ.Δ., καθόσον εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε όλες τις 

αμέσως παραπάνω διατάξεις, αλλά και κατά το άρθρο 560 αρ. 6 του Κ.Πολ.Δ. καθόσον δεν έχει καθόλου 

αιτιολογία, αφού δεν παραθέτει καθόλου πραγματικά περιστατικά τα οποία να υπαγάγει στις παραπάνω 

διατάξεις που εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε.  

Επειδή ο λόγος αυτός της αίτησής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. 

Να αναιρεθεί η με αριθμό 237/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να γίνει δεκτή 

η από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 19/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου ως Εφετείο 281/12-8-2014) έφεσή μας, που στρεφόταν κατά των αναιρεσίβλητων και απευθυνόταν στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και να απορριφθεί η από 13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 203/14-12-

2010 αγωγή των πρώτου έως εκατοστού εξηκοστού έβδομου αναιρεσίβλητων και των παραπάνω 

αποβιωσάντων, που στρεφόταν κατά της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)» και η οποία απευθυνόταν στο 

Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή 

και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους αίτησης αναίρεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 22-1-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή των αναιρεσίβλητων 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75754/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου 

Αγγουρά του Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 237/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου» στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη σχετική 

απόφαση. 
ΘΕΜΑ 8ο                                                                Aπόφ. Αρ. 665  / 2018 (6Τ9ΟΩ1Ρ-Δ9Φ ) 

Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ 

κλπ και της με αριθμό 236/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75753/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75753/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:     

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του Τσαμπίκου Αγγουρά του 

Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 236/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου. 

Οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι στην παρακάτω αίτηση αναίρεσης, ο 

Παντελεήμων Πατενιώτης του Λουκά – Μιχαήλ (110
ος

 ενάγων στην αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 

και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την εκατοστή εξηκοστή όγδοη αναιρεσίβλητη, σύζυγό του τη ζωή, 

κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους εκατοστή εξηκοστή ένατη και εκατοστό εβδομηκοστό αναιρεσίβλητους, 

παιδιά του, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη και η Ανθούλα 

Τσιακίρη του Σταύρου (144
η
 ενάγουσα στην αγωγή), που απεβίωσε στις 1-4-2013 και κληρονομήθηκε εξ 

αδιαθέτου από τον εκατοστό εβδομηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ 

αδιαιρέτου, και τους εκατοστή εβδομηκοστή δεύτερη και εκατοστό εβδομηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητους, 

παιδιά της, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον 

της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 13-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 204/14-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που ανέφεραν στην 

αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τους εκατοστό εξηκοστό 

πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό έβδομο που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις ημερομηνίες που 

αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος εφεσίβλητοι και οι παραπάνω 

αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τα έξοδα κίνησης που κατέβαλλαν στους 

υπαλλήλους τους οι ΟΤΑ, που προβλέπονταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα: α) σε καθένα από τους πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό 

εφεσίβλητους και τους παραπάνω αποβιώσαντες το ποσό των 12.000 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-

1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, β) στον εκατοστό εξηκοστό πρώτο εφεσίβλητο, το ποσό των 6.300 ευρώ για το 

χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 10-12-2007, γ) στον εκατοστό εξηκοστό δεύτερο εφεσίβλητο, το 

ποσό των 9.810 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 21-6-2009, δ) στον εκατοστό 

εξηκοστό τρίτο εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-

2010, ε) στην εκατοστή εξηκοστή τέταρτη εφεσίβλητη, το ποσό των 9.400 ευρώ για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-2007 μέχρι τις 5-9-2008, στ) στην εκατοστή εξηκοστή πέμπτη εφεσίβλητη, το ποσό των 12.000 

ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, ζ) στον εκατοστό εξηκοστό έκτο 

εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010 και η) στον 
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εκατοστό εξηκοστό έβδομο εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 

μέχρι τις 1-1-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή κατέστη απαιτητή, 

επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 42/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 

2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, 

αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών 

Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 

2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-

2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 

(κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 277 – 287 και 291 ΠΔ 410/1995, έκαμε δεκτή την αγωγή και 

υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους αναιρεσίβλητους και στους κληρονόμους των 

παραπάνω αποβιωσάντων τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με την αγωγή τους, εκτός από τον εκατοστό 

εξηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, για τον οποίο από προφανές λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει 

να το ποσό των 9.810 ευρώ αντί του ποσού των 6.300 ευρώ, που ζητούσε με την αγωγή του και τον 

εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο για τον οποίο από προφανές λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του 

καταβάλει να το ποσό των 9.810 ευρώ αντί του ποσού των 6.300 ευρώ, που ζητούσε με την αγωγή του, με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 

25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 18/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

ως Εφετείο 280/12-8-2014) έφεσή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσε να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η 

παραπάνω αγωγή.  

Την έφεση αυτή άσκησε ο Δήμος Ρόδου υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είναι καθολικός διάδοχος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-

2011, λύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια 

δε με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσης εκδόθηκε η με αριθμό 236/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, στη συνέχεια δε κατά των παραπάνω ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 7/16-10-2017 αίτησή του, που 

απευθύνεται στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την αναίρεση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 22-1-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1) Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ, 2) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 3) Ηλιάνας Αλβανού του 

Δημητρίου, 4) Αντωνίου Αμπελά του Ιωάννη, 5) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη, 6) Βασιλείου Αντωνιάδη του 

Ιωάννη, 7) Ιωάννη Αντωνίου του Τσαμπίκου, 8) Λεωνίδα Απέριο του Ετώρα, 9) Θωμά Αποστολόπουλου 

του Ιωάννη, 10) Αντωνίου Αρβανίτη του Αχιλλέα, 11) Αχμέτ Αχτσή του Ομούρ, 12) Φραντζέσκου Βάιλα 

του Δημητρίου, 13) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 14) Εμμανουήλ Βωβού του Νικολάου, 15) 

Ελευθέριου Γαλιάτσου του Χρήστου, 16) Αντωνίου Γαλούζη του Στεφάνου, 17) Τσαμπίκας Γαντάρη του 

Αντωνίου, 18) Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 19) Μιχαλίτσας Γεωργαλλίδη του Χρήστου, 20) Σταύρου 

Γεωργαλλίδη του Αχιλλέα, 21) Γεωργίου Γεωργά του Παναγιώτη, 22) Επαμεινώνδα Γιαννάκα του 

Νικολάου, 23) Παναγιώτη Γκογκόση τον Αντωνίου, 24) Ομήρου Γκουβούση του Δημητρίου, 25) 

Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 26) Διονυσίου Δεστούνη του Γεωργίου, 27) Δέσποινας Δήμητρα του 

Μιχαήλ, 28) Παναγιώτη Δημητραδιού του Εμμανουήλ, 29) Μιχαήλ Διακάκη του Κυριάκου, 30) Μαρίας 

Δούλου του Βασιλείου, 31) Θεοδώρου Δρακάκη του Αθανασίου, 32) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του 

Ιωάννη, 33) Κων/νου Δράκου του Γρηγορίου, 34) Κων/νου Ζάβαλη του Μιλτιάδη, 35) Χρυσοβαλάντη 

Ζαννή του Κων/νου, 36) Κων/νου Ζουρούδη του Κυριάκου, 37) Ευάγγελου Ιορδανού του Οδυσσέα, 38) 

Οδυσσέα Ιορδανού του Ιωάννη, 39) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 40) Ιωάννη Καβουκλή του Νικήτα, 

41) Εμμανουήλ Καζάζη του Ιπποκράτη, 42) Ισίδωρου Καλαεντζή του Κων/νου, 43) Νικολάου Καλαφατά 

του Ιωάννη, 44) Δημητρίου Καλησπέρη του Νικολάου, 45) Χριστίνας Καμπούρη του Σάββα, 46) Μιχαήλ 

Καππάκα του Νικολάου, 47) Εμμανουήλ Καραγιάννη του Μιχαήλ, 48) Γκένγκις Καραντενισλή του Μεχμέτ, 

49) Νικολάου Καρασσάβα του Ιωάννη, 50) Αντωνίου Καρδούλια του Ιωάννη, 51) Κυριάκου Καρεκλά του 

Γεωργίου, 52) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 53) Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 54) 

Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 55) Αναστασίας Κασέρη του Ηλία, 56) Νεκτάριου Καστρουνή του 

Δημητρίου, 57) Γεωργίου Κατίκα του Ελευθέριου, 58) Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 59) Σουκρί 

Κελέσογλου του Σεφκέτ, 60) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 61) Τσαμπίκας Κομινάτου του Δημητρίου, 62) 

Αικατερίνης Κοντομάρκου του Χρήστου, 63) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου, 64) Μιχαήλ Κουτούζη 

του Τσαμπίκου, 65) Εμμαυουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 66) Μιχαήλ Κουτσάφα του Εμμανουήλ, 67) 

Γρηγορίου Κρητικού του Θεοδώρου, 68) Ελευθέριου Κρητικού του Δημητρίου, 69) Εμμανουήλ Κρητικού 

τον Ιωάννη, 70) Ιωάννη Κρητικού του Θεοδώρου, 71) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 72) 

Νικολάου Λεντάκη του Ιακώβου, 73) Παρασκευής Λιάνου του Ιωάννη, 74) Θεοδώρας Λιάνου-

Παναγιωτακοπούλου του Αθανασίου, 75) Μιχαήλ Λουκαρά του Μάριου, 76) Παναγιώτη Λουκαρά του 

Βασιλείου, 77) Ευστάθιου Λουλλά-Σιδεριτάκη του Σπύρου, 78) Μαριάννας Λουλουδάκη του Γεωργίου 79) 

Μιχαλίτσας Λουλουδάκη του Γεωργίου, 80) Γεωργίου Λυκοπάντη τον Μιχαήλ, 81) Γεωργίου Μαγκαφά του 

Νικήτα, 82) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα, 83) Κων/νου Μακρή του Εμμανουήλ, 84) Μιχαήλ Μαλωνά του 

Εμμανουήλ, 85) Αναστασίου Μανίκαρου του Παντελή, 86) Χρήστου Μαντέλου του Γεωργίου, 87) 

Αντωνίου Μανώλαγκα του Μιχαήλ, 88) Σταμάτιου Μαυρουδή του Κυριάκου, 89) Βίκτωρα Μαχράμα του 

Ευγένιου, 90) Γεωργίου Μαχραμά του Δημητρίου, 91) Νικολάου Μιαούλη του Ιωάννη, 92) Ηλία Μιχαήλου 

του Μιχαήλ, 93) Κων/νου Μιχαήλου του Άγγελου, 94) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 95) Δημητρίου 

Μπιλιούρα του Αριστοτέλη, 96) Χρήστου Νικολάου του Κυριάκου, 97) Ανδρέα Νομικού του Εμμανουήλ, 

98) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 99) Ευαγγέλου Ντερέλη του Μιχαήλ, 100) Νικολάου Παναγιά του 

Μιχαήλ, 101) Ιωάννη Παναγιωτάκη του Ηλία, 102) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 103) Χρυσόστομου 

Παντελλίδη του Αντωνίου, 104) Βασιλείου Παπαδημήτρη του Στεφάνου, 105) Εμμανουήλ Παπαδόπουλου 

του Ιωάννη, 106) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του Νικολάου, 107) Ιωάννη Παπαϊωάννου του Αγαπητού, 

108) Νικολάου Παπανικόλα του Ευαγγέλου, 109) Στέφανου Πατατούκου του Ιωάννη, 110) Ιωάννη Πατέρα 

του Αντώνη, 111) Φανουρίου Πατρού του Ιωάννη, 112) Χουσείν Πέμπε του Νουρή, 113) Βαρβάρας 

Πετούση του Νικολάου, 114) Στυλιανού Πέτσικα του Εμμανουήλ, 115) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 116) 
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Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 117) Νικολάου Ρόδη του Κων/νου, 118) Μιχαήλ Ροδίτη του Εμμανουήλ, 

119) Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου, 120) Ευτυχίας Σάχη του Ματαθιά, 121) Όλγας Σάντσεζ του 

Πασχάλη, 122) Στέργου Σαράντη του Γεωργίου, 123) Εμμανουήλ Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 124) Σταύρου 

Σεβδαλάκη του Ιωάννη, 125) Νικολάου Σκαρτάδου του Δημητρίου, 126) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθερίου, 

127) Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 128) Νικήτα Σπανού του Κων/νου, 129) Ειρήνης Σταυρή του 

Ευκλή, 130) Βασιλείου Στεφανάκη του Στεφάνου, 131) Γεωργίου Ταραχιάλη του Χουσεϊν, 132) Νίκης 

Τεζάρη του Νικήτα, 133) Ένγκις Τζελήλ Ογλού του Τζελήλ, 134) Γκιάν Τιράκ του Νεμέτ, 135) Αικατερίνης 

Τριανταφυλλοπούλου του Κων/νου, 136) Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 137) Χρήστου Τριπολίτη του 

Νικολάου, 138) Αλέξανδρου Τσαβαρή του Πανορμίτη, 139) Ιωάννας Τσαγγάρη του Πάχου, 140) 

Ευαγγελίας Τσαγκάρη του Ιωάννη, 141) Σταματούλας Τσέλικα του Θωμά, 142) Πασχάλη Τσερκέζη του 

Γεωργίου, 143) Ουρανίας Τσουκάλη του Ιωάννη, 144) Ιωάννη Τσουρούττη του Αναστασίου, 145) Ιωάννη 

Χαροκόπου του Εμμανονήλ, 146) Καθολικής Χατζηδημητρίου του Μιχαήλ, 147) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου 

του Εμμανουήλ, 148) Ευαγγέλου Χατζηϊωάννου του Σταύρου, 149) Ταϊφούν Χατζήογλου τον Σεριφ, 150) 

Σεβαστού Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 151) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του Γεωργίου, 152) Ιωάννη 

Χειμωνέττου του Άγγελου, 153) Ντουριέ Χιακκή του Ρετζέπ, 154) Αγαπητού Χρυσοχού του Ιωάννη, 155) 

Ιωάννη Ψαρού του Αντωνίου, 156) Σταύρου Ψύλλου του Ιωάννη, 157) Υπακοής Κακάκη του Σταύρου, 158) 

Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 159) Μαρίας Μανίκαρου του Εμμανουήλ, 160) Σεβαστιανού Πατενιώτη του 

Λουκά, 161) Ευσταθίου Διακογιάννη του Γεωργίου, 162) Γεωργίου Στυλιανού του Κων/νου, 163) Νικολάου 

Στεφάνου του Στεφάνου, 164) Ελευθερίας Μπότση του Ιωάννη, 165) Χαριτωμένης Καζάζη του Ιωάννη, 

166) Ιπποκράτη Καζάζη του Εμμανουήλ και 167) Κυριάκου Ζουρούδη του Κων/νου, 168) Βασιλείας χήρας 

Παντελεήμωνα Πατενιώτη 169) Καλλιόπης Πατενιώτη του Παντελεήμωνα, 170) Μιχαήλ Πατενιώτη του 

Παντελεήμωνα, 171) Ιακώβου Λαζαράκη του Δημητρίου, 172) Άννας Λαζαράκη του Ιακώβου και 173) 

Δημητρίου Λαζαράκη του Ιακώβου, όλων κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου. 

ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ 

Της με αριθμό 236/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος αναιρεσίβλητοι, ο Παντελεήμων Πατενιώτης του Λουκά – 

Μιχαήλ (110
ος

 ενάγων στην αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από 

την εκατοστή εξηκοστή όγδοη αναιρεσίβλητη, σύζυγό του τη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους 

εκατοστή εξηκοστή ένατη και εκατοστό εβδομηκοστό αναιρεσίβλητους, παιδιά του, κατά τα 3/8 εξ 

αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη και η Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου (144
η
 

ενάγουσα στην αγωγή), που απεβίωσε στις 1-4-2013 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τον εκατοστό 

εβδομηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους εκατοστή 

εβδομηκοστή δεύτερη και εκατοστό εβδομηκοστό τρίτο αναιρεσίβλητους, παιδιά της, κατά τα 3/8 εξ 

αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην 

δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 204/14-12-2010 

αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της 

πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, 

είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι 

την άσκηση της αγωγής, εκτός από τους εκατοστό εξηκοστό πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό έβδομο που 

αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος εφεσίβλητοι και οι παραπάνω 

αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τα έξοδα κίνησης που κατέβαλλαν στους 

υπαλλήλους τους οι ΟΤΑ, που προβλέπονταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα: α) σε καθένα από τους πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό 

εφεσίβλητους και τους παραπάνω αποβιώσαντες το ποσό των 12.000 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από 1-
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1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, β) στον εκατοστό εξηκοστό πρώτο εφεσίβλητο, το ποσό των 6.300 ευρώ για το 

χρονικό διάστημα από 1-1-2006 μέχρι τις 10-12-2007, γ) στον εκατοστό εξηκοστό δεύτερο εφεσίβλητο, το 

ποσό των 9.810 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 21-6-2009, δ) στον εκατοστό 

εξηκοστό τρίτο εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-

2010, ε) στην εκατοστή εξηκοστή τέταρτη εφεσίβλητη, το ποσό των 9.400 ευρώ για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-2007 μέχρι τις 5-9-2008, στ) στην εκατοστή εξηκοστή πέμπτη εφεσίβλητη, το ποσό των 12.000 

ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, ζ) στον εκατοστό εξηκοστό έκτο 

εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010 και η) στον 

εκατοστό εξηκοστό έβδομο εφεσίβλητο, το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 

μέχρι τις 1-1-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή κατέστη απαιτητή, 

επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 42/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 

2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, 

αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών 

Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 

2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-

2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 

(κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 277 – 287 και 291 ΠΔ 410/1995, έκαμε δεκτή την αγωγή και 

υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους αναιρεσίβλητους και στους κληρονόμους των 

παραπάνω αποβιωσάντων τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με την αγωγή τους, εκτός από τον εκατοστό 

εξηκοστό πρώτο αναιρεσίβλητο, για τον οποίο από προφανές λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του καταβάλει 

να το ποσό των 9.810 ευρώ αντί του ποσού των 6.300 ευρώ, που ζητούσε με την αγωγή του και τον 

εκατοστό εξηκοστό δεύτερο αναιρεσίβλητο για τον οποίο από προφανές λάθος υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να του 

καταβάλει να το ποσό των 9.810 ευρώ αντί του ποσού των 6.300 ευρώ, που ζητούσε με την αγωγή του, με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ασκήσαμε την από 25-7-2014 

και με αριθμό κατάθεσης 18/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

280/12-8-2014) έφεσή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε 

να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή ασκήσαμε υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είμαστε καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω 

δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, λύθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια δε με τη με 

αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή 

της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσής μας εκδόθηκε η με αριθμό 237/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε και ζητούμε την αναίρεσή της για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο 

λόγο και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα εμπρόθεσμα. 



39 

 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Γιατί κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η διάταξη αυτή 

καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι 

αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει 

ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην αντιμετωπίζει κατά 

τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από 

λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, τη συνδρομή των οποίων ελέγχουν τα 

δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και 

αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για 

την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη 

δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση 

της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων έγινε η 

δυσμενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση, 

διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω 

αρχής (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 15/2013, ΑΠ 690/2012).  

 Λόγοι γενικότεροι κοινωνικού συμφέροντος για τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των αποδοχών 

κατηγοριών εργαζομένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, συντρέχουν όταν η 

κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς ήτοι, όταν η μία κατηγορία 

παρέχει τις υπηρεσίες της με σχέση δημοσίου δικαίου και η άλλη με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή προκειμένου 

περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η μία απασχολείται στο Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.Δ. ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 15/2013, ΑΠ 

690/2012).  

 Εξάλλου, το άρθρο 1 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' 

ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" και 

αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", ορίζει ότι "στις διατάξεις της, υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων 

των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα 

Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς, 

που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και 

ορισμένου χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη 

της ΠΟΠ - ΟΤΑ ...". Με το άρθρο 5 της παραπάνω Κλαδικής ΣΣΕ, για τους υπαγομένους στο πεδίο 

εφαρμογής της βάσει του παραπάνω άρθρου 1 αυτής, ισχύει πλέον και η με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & 

Οικονομικών, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, σύμφωνα με την οποία χορηγείται 

από 1-3-2000 εφάπαξ αποζημίωση του προσωπικού των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας ποσού δραχμών 396.000 το 

χρόνο. Ακολούθως εκδόθηκαν και άλλες «ΚΥΑ Υπ ΕΔΔΑ & Υπ Οικ.», δυνάμει της ίδιας εξουσιοδοτικής 

διάταξης (άρθρο 5 παρ. 33 του Ν. 2685/1999), που επαύξησαν το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης αυτής, ήτοι 

εκδόθηκαν η ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, με την οποία αυξήθηκε σε 480.000 δραχμές από 1-1-2001, η 

ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, με την οποία αυξήθηκε σε 2.112 ευρώ από 1-1-2002, η ΚΥΑ 2/6771/0022/5-

2-2004, με την οποία αυξήθηκε 206 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2004, η ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005 (ΦΕΚ 

Β΄ 1018/19.7.2005), με την οποία αυξήθηκε σε 238 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2005 και σε 270 ευρώ μηνιαίως 

από 1-7-2005, η ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1489/16.10.2006), με την οποία αυξήθηκε σε 325 

ευρώ μηνιαίως από 1-7-2006 και η ΚΥΑ 2/95080/0022/29-12-2008 (ΦΕΚ Β΄ 2684/31.12.2008), η οποία 

τροποποίησε την αμέσως προηγούμενη, με την οποία αυξήθηκε σε 365 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2008) (ΑΠ 

248/2015, ΑΠ 15/2013).  

 Περαιτέρω, κατά το άρθρο 269 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» «2. 

Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι 
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δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2007 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 262» και κατά το άρθρο 270 παρ. 1 

του ίδιου Κώδικα «1.Επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου εξακολουθούν μέχρι 

τη συγχώνευση, λύση ή μετατροπή τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 490/1995».  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 277 του Π.Δ/τος 410/1995, όπως ισχύει «1. Οι δήμοι και κοινότητες μπορούν 

να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την 

εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, β) για την 

παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού γ) για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων…2…3. Η σύσταση αμιγούς 

δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται, μετά πλήρη 

οικονομικοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, και πράξη του περιφερειακού διευθυντή που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του περιφερειακού διευθυντή περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της 

επιχείρησης και σε περίπτωση συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο 

υποθηκοφυλακείο. 4. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση δημοτικής ή 

κοινοτικής επιχείρησης αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, η 

Διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, τα σχετικά με τη διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης καθώς και κάθε 

άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 5. Οι παραπάνω δημοτικές 

ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτόν το νόμο…. 7. Η ευθύνη δήμου ή 

κοινότητας, που συνιστά ή συμμετέχει σε επιχείρηση του άρθρου 285 περιορίζεται στη συμμετοχή της στο 

κεφάλαιο της επιχείρησης». 

 Κατά το άρθρο 278 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει, «1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές 

Επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία 

ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον 

δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη 

μειοψηφία, ένας είναι εκπρόσωπος, των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 

από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη 

είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 

της επιχείρησης. 2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη του. Στον κανονισμό 

προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 

της επιχείρησης». 

 Κατά άρθρο 280 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, «1. Η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με 

ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από τη δημοτική ή την κοινοτική», κατά 

το άρθρο 281 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «1. Η ταμειακή υπηρεσία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητη από τη 

δημοτική ή την κοινοτική» και κατά το άρθρο 282 του ίδιου Κώδικα «1. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αν αφορούν: α) την ψήφιση του 

προϋπολογισμού της επιχείρησης, β) την αγορά ή Εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με 

εμπράγματο δικαίωμα, γ) τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 280. και δ) την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Δεν απαιτείται έγκριση αν πρόκειται 

για αγορά και πώληση ακινήτων από Επιχειρήσεις οικιστικής δραστηριότητας. 2. Το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων, αν προβλέπεται η σύνταξή τους από 

το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 283. Επίσης μπορεί ν` αποφασίζει τη διενέργεια 

έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 281». 
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 Κατά το άρθρο 283 παρ. 1, 2,3 και 5 του ίδιου Κώδικα «1. Οι Κανονισμοί που συντάσσονται από το 

διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο είναι: α) Ο 

εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίον καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι 

Αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού και β) ο 

κανονισμός Διαχείρισης. 2. Από το διοικητικό συμβούλιο συντάσσεται κανονισμός προσωπικού, που 

καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού και το πειθαρχικό του 

δίκαιο. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι Κανονισμοί, που 

κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης. 3. Το Προσωπικό των επιχειρήσεων συνδέεται με 

αυτές με σχέση ιδιωτικού δικαίου…. 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κώδικα 

φορολογικών στοιχείων τα θέματα που αναφέρονται στην τήρηση των βιβλίων και των λοιπών φορολογικών 

στοιχείων των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, τα σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία 

κατά κατηγορία επιχειρήσεων, τις αποσβέσεις, τα αποθεματικά, το διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία 

του Περιφερειακού Διευθυντή». 

 Κατά το άρθρο 284 του ίδιου Κώδικα «Οι Επιχειρήσεις διαλύονται με τη συμπλήρωση του χρόνου για 

τον οποίο είχαν συσταθεί, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική απόφαση. 

Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται 

στο δήμο ή στην κοινότητα που την είχε συστήσει. 

 Κατά το άρθρο 287 του ίδιου Κώδικα «1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 277 έως 285 καθώς και: α) Ο τρόπος 

εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο και τα κριτήρια επιλογής των 

κοινωνικών φορέων που θα εκπροσωπηθούν. β) Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, τα σχετικά με τη διαδικασία διορισμού, τη θητεία και την αντικατάστασή τους. γ) 

Τα θέματα που αφορούν τη Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, την 

απαρτία και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, του 

προέδρου και του διευθυντή της επιχείρησης. δ) Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του οργάνου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 285. 2. Κατά τα λοιπά στις Επιχειρήσεις που προβλέπονται από 

τα άρθρα 277-285 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας». 

 Τέλος κατά το άρθρο 291 παρ. 1 και 7 του ίδιου ¨παραπάνω Π.Δ. «1. Για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος εκτός από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται και αυτές που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 288, 289, 290 και οι: ……7. Οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, του Ν. 1069/1980 του Ν. 890/1979 

και του Ν. 2234/1952, δεν υπάγονται στους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 

Ν. 1256/1982»     

 Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, μόνιμο και 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου,, χορηγήθηκε από τις 1-3-2000 εφάπαξ 

αποζημίωση αρχικά ποσού 360.000 δραχμών ετησίως, η οποία αυξανόταν με βάση τις παραπάνω κοινές 

υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομικών, που εκδίδονταν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, και η οποία 

καθορίστηκε τελικά στο ποσό των 325 ευρώ από 1-7-2006 και στο ποσό των 365 ευρώ από 1-1-2008 το 

μήνα. Η παραπάνω παροχή δεν χορηγήθηκε στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Α΄ 

Βαθμού.            

 Από τις παραπάνω διατάξεις του ΠΔ 410/1995, που είναι σχεδόν ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», προκύπτει επίσης ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις του 

άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 ως προς τη λειτουργία τους διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας, λειτουργούν  ως δημοτικές επιχειρήσεις, διαθέτουν πλήρη νομική, διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια έναντι του Δήμου Ρόδου, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού, ανεξάρτητα από το νομικό 

πρόσωπο του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ήδη δήμου στον οποίο ανήκουν, διοικούνται από ίδιο Διοικητικό 
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Συμβούλιο, στη λειτουργία του οποίου δεν παρεμβάλλεται ο οικείος Δήμος, έχουν δικό τους Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαφορετικό από του οικείου Δήμου, τον οποίο ψήφιζε το δικό τους Διοικητικό 

Συμβούλιο, με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, η σύνθεση και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών τους, ο 

αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού τους, το οποίο συνδέεται με αυτές με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είχαν δικό τους μισθολόγιο όσον αφορά τους εργαζομένους τους και δεν 

υπάγονταν μέχρι πριν από λίγο στο ενιαίο μισθολόγιο που υπάγονταν οι υπάλληλοι του οικείου Δήμου. 

Επίσης έχουν δική τους περιουσία, δικούς τους πόρους και δικό τους προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και 

επίσης έχουν αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και διατάκτη αυτής. Δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση οι 

δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 δεν ταυτίζονται με τον οικείο Δήμο, ούτως ώστε 

να αποτελούμε απλή υπηρεσία αυτού, γιαυτό και είναι διαφορετικό το νομικό καθεστώς που διέπει τους 

υπαλλήλους των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Επομένως οι υπάλληλοι των δημοτικών 

επιχειρήσεων σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δικαιούνταν την παραπάνω μηνιαία εφάπαξ αποζημίωση, 

που καθορίστηκε με τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφού αυτή χορηγείτο μόνο στους 

υπαλλήλους των ΟΤΑ A΄ Βαθμού, δεν δικαιούνται δε αυτήν ούτε με την επίκληση των διατάξεων των 

άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1β του Συντάγματος, καθόσον η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση ως προς την 

παροχή αυτή δικαιολογείται από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι ο 

εργαζόμενοι στις παραπάνω δημοτικές επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνην των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. στους 

οποίους χορηγείτο η παραπάνω παροχή (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 2257/2013, ΑΠ 1292/2013, ΑΠ 903/2013, ΑΠ 

15/2013, ΑΠ 1585/2010, ΑΠ 690/2010).        

 Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω, ενόψει του ότι με τη με αριθμό 1793/18-12-1995 απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Δωδ/σου, η οποία λήφθηκε μετά τη με αριθμό 578/1995 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ρόδου και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1067/29-12-

1995 (βλ. σχετ. 2,3 και 4), συστάθηκε από τον πρώην Δήμο Ρόδου, του οποίου εμείς είμαστε καθολικός 

διάδοχος δυνάμει του ν. 3852/2010, η παραπάνω δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚΡ)», ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο 

διεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 277 επ. του ΠΔ 410/1995 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

σύμφωνα δε με το άρθρο 11 της παραπάνω ιδρυτικής απόφασης το προσωπικό της συνδεόταν με αυτήν με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι εργαζόμενοι σαυτήν δεν δικαιούνταν την παραπάνω χρηματική 

παροχή.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του 

ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, 

αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας 

δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του, ή αν εφαρμοστεί ενώ δεν έπρεπε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 

εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με 

εσφαλμένη υπαγωγή, ήτοι όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, αν το δικαστήριο 

ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα 

εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την 

επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ΟλΑΠ 7/2012, 3/2012, 35/2007, 

7/2006 και 4/2005, (ΑΠ 12/2009). Με το λόγο αυτό αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου 

κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά 

σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 

απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή 

απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (Ολ.ΑΠ 7/2012, 27/1998 και 28/1998).  

 Με το μοναδικό λόγο της παραπάνω έφεσης μας ζητήσαμε να εξαφανιστεί η παραπάνω έφεσή μας: 

«Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 

22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής 
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ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των 

ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & 

Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, 

ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 

2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 (κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν 

κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 291 ΠΔ 

410/1995 και δέχτηκε ότι με το Ν. 2346/1995 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2685/1999) προβλέφθηκε η 

χορήγηση «εξόδων κίνησης» για τους υπαλλήλους που υποβάλλονται σε μετακινήσεις κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, για δε τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ειδικότερα, ορίστηκε η κατ΄ αποκοπή καταβολή 

εξόδων κινήσεως με την ΚΥΑ με αριθ. 2040222/4110/00221/19.6.1998 υπό μορφή, αρχικά, ετήσιας 

αποζημίωσης (ανερχόμενης σε δρχ.90.000 το έτος 1998 και σε δρχ. 120.000 εφ΄ εξής) η δε καταβολή αυτής 

γίνονταν με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής, τμηματικά, αρχικώς στο τέλος κάθε τριμήνου, από δε της 

01.01.2001 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση.  

 Ότι στη συνέχεια, ακολούθησαν διαδοχικές τροποποιήσεις της αρχικής ΚΥΑ, με τις οποίες αυξήθηκε 

το ποσό των εξόδων κίνησης κατ' αναλογία προς την κλιμάκωση των μετακινήσεων, λόγω της γεωγραφικής 

επέκτασης των ορίων των Ο.Τ.Α Α
1
 βαθμού και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του κόστους των. Ότι 

ειδικότερα, με την αριθμ. 2/54621/0022/22-7-99 κοινή (Υπουργική) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1558/3-8-99 και 

τροποποίησε την αριθμ. 2040222/4110/0022/19-6-98 κοινή απόφαση τους, χορηγήθηκε, κατ' αποκοπή και 

σαν εφάπαξ αποζημίωση οριζόμενη στο χρηματικό ποσό των 210.000 δραχμών για το έτος 1999 και 

συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-4-1999 μέχρι 31-12-1999 και στο χρηματικό ποσό 240.000 

δραχμών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2000 και εφεξής, για την κάλυψη των δαπανών κίνησης στις 

οποίες υποβάλλονται λόγω της φύσης της απασχόλησης των. Ότι με τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

κοινή (Υπουργική) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1.497/Β/7-12-2000 και τροποποίησε την με αριθμό 

2/648/0022/30-12-99 απόφαση τους, χορηγήθηκε κατ' αποκοπή και σαν εφάπαξ αποζημίωση οριζόμενη στο 

χρηματικό ποσό των 396.000 δραχμών (από το ποσό των 300.000 δραχμών που ίσχυε μέχρι τότε) από 1-3-

2000 και εφεξής. Ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/50025/0022/3-10-2006 κοινή Υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών 

καθορίστηκε η εφάπαξ αποζημίωση για μεν το χρονικό διάστημα από 1-1-2005 μέχρι 30-6-2005 στο 

χρηματικό ποσό των 238 ευρώ το μήνα για δε το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 και εφεξής στο χρηματικό 

ποσό των 270 ευρώ το μήνα. Ότι τέλος, με τη με αριθμό 2/95080/0022/31-12-2008 κοινή Υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & 

Οικονομικών η εφάπαξ αποζημίωση για μεν το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 και εφεξής, στο χρηματικό 

ποσό των 365 ευρώ το μήνα. Ότι από όλα αυτά προκύπτει, επίσης, ότι η παραπάνω χρηματική παροχή 

αποτελεί αποζημίωση για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α, λόγω 

της φύσης των καθηκόντων τους που επιβάλλει (μεταξύ άλλων) συνεχείς μετακινήσεις εντός των ορίων της 

έδρας τους. 

 Ότι περαιτέρω η έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίστηκε με το Ν. 1232/1982 (άρθρο 9 παρ. 

1) και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/1982 επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του 

Ν. 1892/1990. Ο όρος αυτός έχει οργανική έννοια και περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ' αρχήν από το διοικητικό 

δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ), ή κατ' αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες τις Τράπεζες που ανήκουν στο 

Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. 
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Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). 

Από την έννοα του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια 

αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β') και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε'). Επίσης στην παρ. 9 

του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και 

οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 δεν υπάγονται στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 

Ν. 1256/1982.  

 Ότι ωστόσο, από το νόμο οι ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή 

διέπονται από κανόνες ιδιωτικού δικαίου δεν σημαίνει ότι είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ δηλαδή κατά 

βάση είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά το μέρος όμως που ασκούν αρμοδιότητες που 

προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές ενεργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου Επαμ. Σπηλιωτόπουλο τα νομικά πρόσωπα που 

διέπονται κατ' αρχήν από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου πλην όμως κατά την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή να 

ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη των σκοπών τους ορθότερον είναι να 

ονομάζονται. Δημόσια νομνκά πρόσωπα ή νομκά πρόσωπα χοχ> δημόσιου τομέα. Τέλος, το γεγονός ότι 

συνήθως χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποδηλώνει μόνο το εφαρμοστέο δίκαιο 

και όχι τη φύση των νομικών αυτών προσώπων ως δημοσίων ή ιδιωτικών (βλ. Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. 

Σπηλιωτόπουλου, ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). 

 Ότι ο όρος δημόσιος τομέας έχει χρησιμότητα αναφοράς για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της 

νομοθεσίας. Τούτο σημαίνει ότι για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας μπορεί στην έννοια 

του δημοσίου τομέα να μην υπάγονται όλοι οι φορείς αυτού αλλά ορισμένοι. Έτσι, από την έννοια του 

δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 51 Ν. 1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι ο επιχειρήσεις αυτές είναι φορείς του δημοσίου τομέα. Αντίθετα, για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ) στην έννοια του δημόσιου τομέα 

περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α , ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό 

τους ως Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι 

καθορίζει εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου 

νόμου ενάμ^ΐπάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική διάταξη και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη 

κατισχύει της γενικής διάταξης (βλ. και υπ' αρ. 772/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ). 

 Ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 578/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Νομού 

Δωδεκανήσου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17931/18-12-1995 απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1067 τεύχος δεύτερο της 29-12-1995, 

συστάθηκε η ΔΕΚΡ νπιδ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο (Δ.Ε.Κ.Ρ.), που έδρευε στον Δήμο Ρόδου. Ωστόσο, από το συνδυασμό των 

προσκομισθέντων μετ' επικλήσεως σχετικών εγγράφων και των διατάξεων των άρθρων 108 παρ. 1, 111 παρ. 

2, 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκύπτει ότι μετά την λύση και λήξη της εκκαθάρισης του 

εναγομένου οι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται στο νεοσύστατο ενιαίο (καλλικρατικό) Δήμο Ρόδου (βλ. υπ' 

αρ. 492/2012 απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ Δήμου Ρόδου επί λέξει: «...προτείνεται η οριστική λύση της με 

ανάληψη από τον Δήμο Ρόδου των ελάχιστων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που υπάρχουν ή και για αυτές 

που μπορεί στο μέλλον να προκύψουν... »).  

 Ότι περαιτέρω, οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες, 

ετύγχαναν μέχρι την άσκηση της αγωγής υπάλληλοι της ΔΕΚΡ (με τις αντίστοιχες στην αγωγή τους 

ειδικότητες και ημεροχρονολογίες πρόσληψης ο καθένας από αυτούς), εργαζόμενοι σ' αυτό με συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου) αορίστου χρόνου. Ότι οι εκατοστός εξηκοστός πρώτος έως και 

εκατοστός εξηκοστός έβδομος εφεσίβλητοι  ήταν και αυτοί υπάλληλοι της ΔΕΚΡ (προσληφθέντες και 
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απολυθέντες κατά τις αναφερόμενες στην αγωγή ημεροχρονολογίες και με τις αντίστοιχες ειδικότητες), 

εργαζόμενος σ' αυτό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου) αόριστου χρόνου, σήμερα δε, 

είναι συνταξιούχοι από τις προαναφερόμενες στην αγωγή ημεροχρονολογίες. Επίσης, αποδείχθηκε ότι όλοι 

οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες ήταν μέλη της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ- ΟΤΑ) και οι όροι 

αμοιβής και εργασίας τους ρυθμίζονταν από τις συναπτόμενες, με βάση το Ν. 1876/1990 μεταξύ των 

εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και της ΠΟΠ - ΟΤΑ, ΣΣΕ «για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ΟΤΑ». Έτσι, οι πρώτος έως και 

εκατοστός εξηκοστός έβδομος εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες, ελάμβαναν αποδοχές με βάση 

τις ισχύουσες εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες υπάγεται το προσωπικό με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους 

Δήμους, στις Κοινότητες (ΠΟΠ - ΟΤΑ) στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από 

τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας προσωπικού της Δ.Ε.Κ.Ρ., καθώς και με βάση τις διατάξεις του από Φεβρουάριος 1998 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΚΡ.  

 Ότι στο μεν άρθρο «1» αυτών των Συμβάσεων ορίζονται τα εξής: «στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής 

υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως 

τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, 

τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας....», στο δε άρθρο «7» τα εξής: «ως ημέρες αργίας-ωράριο εργασίας για 

τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ειδικότερα, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ισχύει η από 21-12-2000 

υπογραφείσα μεταξύ των: α)Στυλιανού Παναγιώτου, υπάλληλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

β)Άννας Μαρκάκη, εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 

οποία εξουσιοδοτήθηκε γι' αυτό με την αριθμ. 1222/2-6-2000 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γ) Ζαφείριου Πέρρου, Προέδρου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π - Ο.Τ.Α.) - Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, η ισχύς της οποίας άρχισε από την 1-1-2000 και με την οποία (άρθρο 7) εξακολούθησαν να 

ισχύουν οι προηγούμενες Σ. Σ. Ε. κατά το μέρος που δεν τροποποιήθηκαν με αυτήν. Ωστόσο, πρέπει να 

αναφερθεί, ότι στην προαναφερόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ημερομηνία 21-12-2000 και στο 

άρθρο «5» αυτής ρητά αναφέρονται και τα εξής: «η αριθμ. 2/83422/0022/5-12-2000 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (η οποία μνημονεύεται 

αμέσως πιο πάνω) έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της για τους υπαγόμενους στο άρθρο «1» της 

παρούσας», σύμφωνα με την οποία αυτή αφορά και το προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως εν 

προκειμένω τυγχάνουν οι ενάγοντες. Επομένως, η καταβολή των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης που 

προβλέφθηκε με τις προαναφερθείσες στη μείζονα σκέψη της παρούσης κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι 

οποίες, στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν, αντίστοιχα, στις Σ.Σ.Ε 13-7-98 ΠΟΤ - ΟΤΑ (άρθρο 6), Σ.Σ.Ε 5-1-

2000 ΠΟΤ - ΟΤΑ (άρθρο 5), την από 1-6-2001 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε- Δ. Ε. 

Υ, Α καθώς επίσης και με τις από 7-8-2003 και από 26-3-2004 (Π.Κ 11/1-4-2004) όμοιες Κλαδικές 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει όροι (αυτών των συλλογικών συμβάσεων) 

και οι παραπάνω εκδοθείσες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και να ισχύουν αυτοδίκαια, πλέον, και στα μέλη 

των εμπλεκόμενων οργανώσεων, δηλαδή και στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως εν 

προκειμένω τυγχάνουν οι ενάγοντες.  

 Ότι κατά συνέπεια των ανωτέρω και σύμφωνα με την προεκτεθείσα μείζονα σκέψη προκύπτει ότι 

αφού οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος εφεσίβλητοι και οι παραπάνω 

αποβιώσαντες,ενάγοντες ήταν μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ- ΟΤΑ), για τους οποίους προβλεπόταν η αποζημίωση των εξόδων κίνησης τότε, 
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σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της ισότητας, όπως αυτή εξειδικεύεται και μέσω της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης στις εργασιακές σχέσεις, πρέπει και αυτοί να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση. Εξάλλου, οι 

δημοτικές επιχειρήσεις, όπως εν προκειμένω η ΔΕΚΡ, αποτελούν νπιδ, ως προς το νομικό καθεστώς που τα 

διέπει, έχουν συσταθεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, βαίνουν παράλληλα με τον οικείο 

οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που τις ιδρύει, ελέγχονται από αυτούς και ανήκουν στην έννοια του 

δημοσίου τομέα. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε διαφοροποίηση του προσωπικού των δημοτικών 

επιχειρήσεων σε σχέση με το προσωπικό των ΟΤΑ δεν είναι ανεκτή από την έννομη τάξη.  

 Με όσα παραπάνω δέχτηκε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή στην κύρια βάση της και 

υποχρέωσε την ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους πρώτο έως και εκατοστό εξηκοστό έβδομο 

εφεσίβλητους και στους κληρονόμους των παραπάνω αποβιωσάντων τα παραπάνω αναφερόμενα για τον 

καθένα ποσά ως έξοδα κίνησης.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, τις ΣΣΕ και 

τις ΚΥΑ, έπρεπε να δεχτεί ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την 

ισότητα του νόμου έναντι αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν 

πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην 

αντιμετωπίζει κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό 

επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, τη συνδρομή των οποίων 

ελέγχουν τα δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων 

και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, 

για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει 

τη δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Στην περίπτωση αυτή, προς 

αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους, σε βάρος 

των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε 

η ειδική ρύθμιση, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την 

παραβίαση της ανωτέρω αρχής (ΑΠ 15/2013, ΑΠ 690/2012).  

 Ότι γενικότεροι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος για τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των 

αποδοχών κατηγοριών εργαζομένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, συντρέχουν 

όταν η κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς ήτοι, όταν η μία 

κατηγορία παρέχει τις υπηρεσίες της με σχέση δημοσίου δικαίου και η άλλη με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή 

προκειμένου περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η μία απασχολείται στο 

Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.Δ. ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠ 15/2013, ΑΠ 

690/2012).  

 Ότι η ΔΕΚΡ ήταν ΝΠΙΔ και δεν ίσχυε για το προσωπικό της η από 21-12-2000 Κλαδική ΣΣΕ «για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ», που 

υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αφ' ετέρου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)», στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι «στις διατάξεις 

της, υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων 

που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς, που εξαρτώνται ή 

επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου 

και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΠ - ΟΤΑ ...» 

και με το άρθρο 5 της της οποίας ορίστηκε ότι για τους υπαγομένους στο πεδίο εφαρμογής της βάσει του 

ανωτέρω άρθρου 1 αυτής, ισχύει πλέον και η υπ' αρ. 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση 

Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, εκδοθείσα δυνάμει του 

άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2685/1999, σύμφωνα με την οποία χορηγείται από 1/3/2000 εφάπαξ αποζημίωση 

του προσωπικού των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας ποσού δραχμών 396.000 το χρόνο. Ούτε φυσικά ίσχυαν για το 
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προσωπικό της ΔΕΚΡ όλες οι παραπάνω ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του 

Ν. 2685/1999, με τις οποίες χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης στους υπαγόμενους στην παραπάνω ΣΣΕ και με τις 

οποίες στη συνέχεια αυξανόταν το ποσό των εξόδων κίνησης (ΑΠ 15/2013).  

 Έτσι που έπρεπε να δεχτεί η εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να απορρίψει εξ ολοκλήρου την 

παραπάνω αγωγή των πρώτου έως και εκατοστού εξηκοστού εβδόμου εφεσίβλητων και των παραπάνω 

αποβιωσάντων». 

 Ήτοι με το μοναδικό λόγο της έφεσής μας ζητούσαμε να εξαφανιστεί η παραπάνω πρωτόδικη 

απόφαση, καθόσον οι παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν ίσχυαν για το προσωπικό της ΔΕΚΡ ούτε 

μπορούσαν να επεκταθούν αυτές σαυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, λόγω του 

ότι το προσωπικό της ήταν διαφορετικής κατηγορίας από αυτό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στο οποίο ίσχυαν οι 

παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Επομένως οι πρώτος έως και εκατοστός εξηκοστός έβδομος των 

εφεσίβλητων και τότε εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες δεν δικαιούνταν την παραπάνω παροχή 

και γιαυτό η αγωγή τους ήταν νομικά αβάσιμη και εσφαλμένα την έκαμε δεκτή το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

 Όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή 

του δέχτηκε τα εξής: «Με την με αριθμό 204/2010 αγωγή τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, οι 

ενάγοντες και στην παρούσα δίκη εφεσίβλητοι, εξιστορούσαν ότι συνδέονταν με το εναγόμενο με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ότι οι αποδοχές τους διέπονταν από τις ισχύουσες εκάστοτε 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού ΟΤΑ και ότι ως εκ τούτου, εντασσόμενοι στο ενιαίο μισθολογικό σύστημα του Ν. 2470/1997 

αλλά και του Ν. 3205/2003, δικαιούνται την καταβολή της αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, όπως 

ειδικότερα στο δικόγραφο της αγωγής τους αναφέρονται. Με βάση τα ως άνω περιστατικά ζητούσαν να 

υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει σε ένα έκαστο αυτών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2006 μέχρι 

1/1/2010, το ποσό της αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, όπως αναλυτικά εκτίθενται τα αιτούμενα 

κονδύλια στην αγωγή τους, άλλως με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας λόγω παράνομης παράλειψης 

των οργάνων του εναγομένου να συμπεριλάβουν την επίδικη αποζημίωση στις οικείες μηνιαίες 

μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως επικουρικά με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, με το 

νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 

καθώς και να καταδικαστεί το εναγόμενο στη δικαστική τους δαπάνη. 

 «Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφαση του που εκδόθηκε κατά την ειδική 

διαδικασία, κρίνοντας καταρχήν ότι η αγωγή αρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του και ότι είναι 

ορισμένη, έκανε αυτή δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, απορρίπτοντας στο σύνολο τους τους ισχυρισμούς του 

εναγομένου. Ήδη, με την υπό κρίση έφεση του, ο εναγόμενος-εκκαλών παραπονείται, κατ' εκτίμηση του 

κρινόμενου δικογράφου του, με τον μοναδικό λόγο έφεσής του κατά αυτής, σύμφωνα με τον οποίο η 

εκκαλουμένη απόφαση εφάρμοσε εσφαλμένα το νόμο, διότι έκρινε ότι οι εργαζόμενοι στη δημοτική 

επιχείρηση καθαριότητας Ρόδου αποτελούν προσωπικό ΟΤΑ και ως εκ τούτου υπάγονται στις διατάξεις της 

κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 

των ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος, οι ενάγοντες-εφεσίβλητοι ως προσωπικό 

της ΔΕΚΡ αποτελούσαν εργαζομένους σε ΝΠΙΔ και επομένως παρείχαν την εργασία τους κάτω από 

διαφορετικό νομικό καθεστώς, μη υπαγόμενοι στην ως άνω ΣΣΕ. Ο λόγος αυτός θα πρέπει να εξεταστεί 

περαιτέρω για τη βασιμότητα του, απορριπτόμενου του ισχυρισμού των εφεσίβλητων/εναγόντων περί 

ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του εκκαλούντος Δήμου Ρόδου, διότι ο τελευταίος ως καθολικός 

διάδοχος της αρχικά εναγομένης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ, που έχει λυθεί και εκκαθαριστεί, αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων 

αυτής, υπαρχουσών ή μελλοντικών, μη νοούμενης μερικής καθολικής διαδοχής και ως εκ τούτου 

νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της κρινόμενης έφεσης. 

 «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, η έννοια του δημόσιου τομέα όπως 

προσδιορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 

1256/1982, περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά 
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πρόσωπα ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ' αρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ) ή κατ' αρχήν από 

το ιδιωτικό δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες τις Τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε 

κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, 

ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). Από την έννοα του δημόσιου τομέα του 

άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β
’
) και οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε’). Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 

ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 

δεν υπάγονται στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 1256/1982. Ωστόσο, καίτοι από 

το νόμο οι ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν σημαίνει ότι αποτελούν και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Κατά το μέρος δηλαδή που ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές οι εν 

λόγω επιχειρήσεις ενεργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα 

διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον επομένως τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το 

δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη 

των σκοπών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Δημόσια νομικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα  

δημόσιου τομέα. Επομένως, καίτοι από την έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 

51 Ν. 1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

φορείς του δημοσίου τομέα, εντούτοις, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 

περ. γ) στην έννοια του δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους 

Ο.Τ.Α, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του 

Ν. 2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι καθορίζει εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την 

εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου ενώ η διάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική 

διάταξη και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη κατισχύει της γενικής διάταξης (βλ. και υπ' αρ.  772/2011 

γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Ως εκ τούτου, καίτοι οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ΝΠΙΔ ως προς το 

νομικό τους καθεστώς, επειδή όμως έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 

δεν έχουν ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με τον ΟΤΑ που ανήκουν, διότι δεν πρόκειται για αυθύπαρκτα 

νομικά πρόσωπα αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους σκοπούς λειτουργίας του εκάστοτε ΟΤΑ για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργιών του οποίου συστήθηκαν, το προσωπικό τους απολαμβάνει κατ’  ευθεία 

εφαρμογή των νομικών διατάξεων, ως άνω προαναφέρθηκε, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος, τα 

ισχύοντα της κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ. Ως εκ τούτου και για τους εργαζομένους στη ΔΕΚΡ ισχύει η με αρ. 2/83433/0033/5-

12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 και όλες οι 

ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με τις οποίες χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης 

στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ. Τα αυτά έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο ουδόλως έσφαλε στην 

κρίση του και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η απόφαση του, απορριπτόμενου του μοναδικού 

λόγου έφεσης και συνακόλουθα της κρινόμενης έφεσης ως προς τη βασιμότητα της. Τα δικαστικά έξοδα της 

παρούσας δίκης θα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου κανόνα δικαίου 

που εφαρμόστηκε». 

 Με βάση τις παραδοχές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε, χωρίς να παραθέσει καθόλου 

πραγματικά περιστατικά, ότι η παραπάνω πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ, καίτοι αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ως 

προς το νομικό της καθεστώς, επειδή όμως έχει συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

και δεν έχει ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με εμάς, γιατί δεν πρόκειται για αυθύπαρκτο νομικό πρόσωπο 

αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς λειτουργίας μας, για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του 

οποίου συστήθηκε, το προσωπικό της απολαμβάνει κατ’ ευθεία εφαρμογή των νομικών διατάξεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος, όσα ισχύουν με βάση την παραπάνω 

κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 
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των ΟΤΑ. Επομένως και για τους εργαζομένους στην πρώην ΔΕΚΡ, ήτοι τους πρώτο έως και εκατοστό 

εξηκοστό έβδομο των αναιρεσίβλητων και τους παραπάνω αποβιώσαντες ίσχυε η με αριθμό 

2/83433/0033/5-12-2000 κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 

2685/1999 και όλες οι ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με τις οποίες 

χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ και γιαυτό, εφόσον έτσι έκρινε και το 

Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, διατήρησε την απόφασή του και απέρριψε την έφεση μας.  

 Με την κρίση του αυτή και με βάση τα προεκτεθέντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εσφαλμένα 

ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 

του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ «για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ», που 

υπογράφτηκε μεταξύ των εκπροσώπων, αφενός του Δημοσίου και του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αφετέρου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)», τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή 

Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, 

που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις των 

ίδιων Υπουργών που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση της ίδιας διάταξης: α) 2/71516/0022/12-12-2001, β) 

2/31607/0022/17-6-2002, γ) 2/6771/0022/5-2-2004, δ) 2/35576/0022/13-7-2005, ε) 2/50025/0022/3-10-2006 

και στ) 2/95080/0022/31-12-2008, ως επίσης και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990, 9 παρ. 1 του ν. 

1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και 2 παρ. 8 του ν. 2643/1998. Επίσης το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 277 έως και 284 και 291 παρ. 1 και 7 του ΠΔ 410/1995 και 

269 παρ. 2 και 270 παρ. 1 του ν. 3463/2006, τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσει. 

 Επομένως, έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατέστησε αναιρετέα την 

προσβαλλομένη απόφασή του κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ., καθόσον εσφαλμένα ερμήνευσε και 

εφάρμοσε όλες τις αμέσως παραπάνω διατάξεις, ενώ δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 277 έως και 

284 και 291 παρ. 1και 7 του ΠΔ 410/1995 και 269 παρ. 2 και 270 παρ. 1 του ν. 3463/2006, τις οποίες έπρεπε 

να εφαρμόσει, αλλά και κατά το άρθρο 560 αρ. 6 του Κ.Πολ.Δ. καθόσον δεν έχει καθόλου αιτιολογία, αφού 

δεν παραθέτει καθόλου πραγματικά περιστατικά τα οποία να υπαγάγει στις παραπάνω διατάξεις που 

εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε.  

Επειδή ο λόγος αυτός της αίτησής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. 

Να αναιρεθεί η με αριθμό 236/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να γίνει 

δεκτή η από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 18/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 280/12-8-2014) έφεσή μας, που στρεφόταν κατά των αναιρεσίβλητων και 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και να απορριφθεί η από 13-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 204/14-12-2010 αγωγή των πρώτου έως εκατοστού εξηκοστού έβδομου αναιρεσίβλητων και των 

παραπάνω αποβιωσάντων, που στρεφόταν κατά της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την 

επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)» και η οποία 

απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή 
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και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους αίτησης αναίρεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 22-1-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή των αναιρεσίβλητων 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75753/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά του 

Τσαμπίκου Αγγουρά του Εμμανουήλ κλπ και της με αριθμό 236/2017 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου» στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη 

σχετική απόφαση. 
 

ΘΕΜΑ 9ο                                                                Aπόφ. Αρ.  666 / 2018 (ΩΟΗ1Ω1Ρ-276  ) 
Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ηλιάνας Αλβανού του Δημητρίου 

και της με αριθμό 235/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75754/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75745/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ηλιάνας Αλβανού του 

Δημητρίου και της με αριθμό 235/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Οι Α1 έως και ΚΒ αναιρεσίβλητοι στην παρακάτω αίτηση αναίρεσης, ο Παντελεήμων Πατενιώτης του 

Λουκά – Μιχαήλ, (Β.3 ενάγων στην αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 και κληρονομήθηκε εξ 

αδιαθέτου από την ΚΓ1 αναιρεσίβλητη, σύζυγό του τη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους ΚΓ2 και 

ΚΓ3 αναιρεσίβλητους, παιδιά του, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη 

δίκη και η Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου (Θ.14 ενάγουσα στην αγωγή), που απεβίωσε στις 1-4-2013 και 

κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τον ΚΓ4 αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, 

και ΚΓ5 και ΚΓ6 αναιρεσίβλητους, παιδιά της, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, ,οι οποίοι και 

συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την 

από 27-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 213/28-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια 

ΔΕΚΡ) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία 
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που ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από 

ορισμένους που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι Α1 έως ΚΒ αναιρεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει 

σαυτούς η ΔΕΚΡ τη διαφορά του επιδόματος γάμου, καθόσον τους το κατέβαλλε μειωμένο και 

συγκεκριμένα: α) σε καθένα από τους Α1 έως και Α68 αναιρεσίβλητους το ποσό των 3.393,684 ευρώ, β) σε 

καθένα από τους Β1 και Β2 αναιρεσίβλητους και τον αποβιώσαντα Παντελεήμωνα Πατενιώτη του Λουκά - 

Μιχαήλ, το ποσό των 2.828,148 ευρώ, γ) σε καθένα από τους Γ1 έως και Γ15 αναιρεσίβλητους το ποσό των 

3.676,68 ευρώ, δ) σε καθένα από τους Δ1 έως και Δ6, Ε1 έως και Ε6, Η1 έως και Η3  αναιρεσίβλητους το 

ποσό των 4.525,068 ευρώ, ε) σε καθένα από τους ΣΤ1 έως και ΣΤ4, Θ1 έως και Θ14 και ΙΑ αναιρεσίβλητους 

και στην αποβιώσασα Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου το ποσό των 3.959,388 ευρώ, στ) στο Ζ 

αναιρεσίβλητο το ποσό των 2.828,148 ευρώ, ζ) σε καθεμία από τους Ι1 έως και Ι3 αναιρεσίβλητες το ποσό 

των 3.393.684 ευρώ, η) στο ΙΒ αναιρεσίβλητο το ποσό των 4.526,352 ευρώ, θ) σε καθένα από τους ΙΓ1 έως 

και ΙΓ3 αναιρεσίβλητους το ποσό των 5.783,46 ευρώ, ι) στη ΙΔ αναιρεσίβλητη το ποσό των 6.537,732 ευρώ, 

ια) σε καθένα από τους ΙΕ1 και ΙΕ 2 αναιρεσίβλητους το ποσό των 7.292,208 ευρώ, ιβ) στο ΙΣΤ 

αναιρεσίβλητο το ποσό των 1.283,858 ευρώ, ιγ) στη ΙΖ αναιρεσίβλητη το ποσό των 3.093,239 ευρώ, ιδ) στο 

ΙΗ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.213.417 ευρώ, ιε) στο ΙΘ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.033,16 ευρώ, ιστ) 

στον Κ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.082,89 ευρώ, ιζ) στον ΚΑ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.803,979 και 

στον ΚΒ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.155,88 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι 

την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 40/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 7 παρ. 2, 8 παρ. 1, 10 και 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990, 16 

παρ. 1 του ν. 435/1976, με το οποίο κυρώθηκε από τότε που τέθηκε σε ισχύ την 13-2-1976, η παρ. 2 της 

10/1976 ΔΑ και 4 της από 10-3-1989 ΕΓΣΣΕ, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να 

καταβάλει: α) Σε καθένα από τους υπό στοιχεία Α των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.498,03 

ευρώ, β) Σε καθένα από τους υπό στοιχεία Β1) και Β2) των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

3.159,684 ευρώ και στον υπό στοιχεία Β3) ενάγοντα (όπως υπεισέρχονται στη θέση του και συνεχίζουν τη 

δίκη οι νόμιμοι κληρονόμοι του) το συνολικό ποσό των 3.039,528 ευρώ, γ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο 

Γ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.789,42 ευρώ, δ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Δ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.664,04 ευρώ, ε) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Ε των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.664,04 ευρώ, στ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΣΤ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.081,04 ευρώ, ζ) Στον υπό στοιχείο Ζ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 3.039,30 ευρώ, η) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Η των αναιρεσίβλητων το συνολικό 

ποσό των 4.694,04 ευρώ, θ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Θ των αναιρεσίβλητων (για την Θ-14 όπως 

υπεισέρχονται στη θέση της και συνεχίζουν τη δίκη οι νόμιμοι κληρονόμοι της) το συνολικό ποσό των 

4.081,64 ευρώ, ι) Στην υπό στοιχείο Ι των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.498,02 ευρώ, ια) Στην 

υπό στοιχείο ΙΑ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.081,16 ευρώ, ιβ) Στον υπό στοιχείο ΙΒ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.665,56 ευρώ, ιγ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΙΓ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 5.961,22 ευρώ, ιδ) Στην υπό στοιχείο ΙΔ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 6.738,78 ευρώ, ιε) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΙΕ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 7.516,38 ευρώ, ιστ) Στον υπό στοιχείο ΙΣΤ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

1.309,60 ευρώ, ιζ) Στην υπό στοιχείο ΙΖ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.187,08 ευρώ, ιη) Στον 

υπό στοιχείο ΙΗ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.311,46 ευρώ, ιθ) Στον υπό στοιχείο ΙΘ των 
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αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.124,89 ευρώ, κ) Στον υπό στοιχείο Κ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 3.188,38 ευρώ, κα) Στον υπό στοιχείο ΚΑ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

3.917,88 ευρώ, κβ) Στον υπό στοιχείο ΚΒ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.250,74 ευρώ, για 

όλους με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. Επέβαλε 

επίσης σε βάρος της ΔΕΚΡ τη δικαστική δαπάνη των αναιρεσίβλητων, την οποία ορίζει σε δύο χιλιάδες 

(2.000) ευρώ. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 

25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 22/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου 

ως Εφετείο 283/12-8-2014) έφεσή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία 

ζητούσε να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η 

παραπάνω αγωγή.  

Την έφεση αυτή άσκησε ο Δήμος Ρόδου υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είναι καθολικός διάδοχος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-

2011, λύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια 

δε με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσης εκδόθηκε η με αριθμό 235/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, στη συνέχεια δε κατά των παραπάνω ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 6/16-10-2017 αίτησή του, που 

απευθύνεται στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την αναίρεση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 22-1-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

Α.- 1) Ηλιάνας Αλβανού του Δημητρίου, 2) Βασιλείου Αντωνιάδη του Ιωάννη, 3) Ιωάννη Αντωνίου του 

Τσαμπίκου, 4) Λεωνίδα Απέριο του Ετώρα, 5) Θωμά Αποστολόπουλου του Ιωάννη, 6) Αχμέτ Αχτσή του 

Ομούρ, 7) Βασιλείου Βασιλάκη του Γεωργίου, 8) Αντωνίου Γαλούζη του Στεφάνου, 9) Τσαμπίκας Γαντάρη 

του Αντωνίου, 10) Παναγιώτη Γκογκόση του Αντωνίου, 11) Αικατερίνης Δασκαλάκη του Κων/νου, 12) 

Δέσποινας Δήμητρα του Μιχαήλ, 13) Παναγιώτη Δημητράδιου του Εμμανουήλ, 14) Μιχαήλ Διακάκη του 

Κυριάκου, 15) Μαρίας Δούλου του Βασιλείου, 16) Χρυσοβαλάντη Ζαννή του Κων/νου, 17) Κων/νου 

Ζουρούδη του Κυριάκου, 18) Ιωάννη Καβάσιλα του Γεωργίου, 19) Ισίδωρου Καλαεντζή του Κων/νου, 20) 

Νικολάου Καλαφάτα του Ιωάννη, 21) Δημητρίου Καλησπέρη του Νικολάου, 22) Εμμανουήλ Καραγιάννη 

του Μιχαήλ, 23) Γκένγκις Καραντενισλή του Μεχμέτ, 24) Νικολάου Καρασσάβα του Ιωάννη, 25) Κυριάκου 

Καρέκλα του Γεωργίου, 26) Χρήστου Καρπάθιου του Βασιλείου, 27) Νεκτάριου Καστρούνη του 

Δημητρίου, 28) Γεωργίου Κίκα του Ιωάννη, 29) Τσαμπίκας Κομινάτου του Δημητρίου, 30) Αικατερίνης 

Κοντομάρκου του Χρήστου, 31) Εμμανουήλ Κούτρη του Ιωάννη, 32) Μιχαήλ Κουτσάφα του Εμμανουήλ, 

33) Νικολάου Κωνσταντούρα του Γεωργίου, 34) Παρασκευής Λιάνου του Ιωάννη, 35) Γεωργίου 

Λυκοπάντη του Μιχαήλ, 36) Βασιλείας Μάκρα του Σάββα, 37) Μιχαήλ Μαλώνα του Εμμανουήλ, 38) 

Σταμάτιου Μαυρούδη του Κυριάκου, 39) Γεωργίου Μαχράμα του Δημητρίου, 40) Κων/νου Μιχαήλου του 
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Άγγελου, 41) Ιωάννη Μπάρκα του Δημητρίου, 42) Δημητρίου Μπιλιούρα του Αριστοτέλη, 43) Χρήστου 

Νικολάου του Κυριάκου, 44) Δέσποινας Παντελάκη του Ανδρέα, 45) Στέφανου Πατατούκο του Ιωάννη, 46) 

Χουσείν Πέμπε του Νούρη, 47) Βαρβάρα Πετούση του Νικολάου, 48) Νικολάου Πίκου του Μικέ, 49) 

Μιχαήλ Ροδίτη του Εμμανουήλ, 50) Αλέξανδρου Σούλου του Θεοδώρου, 51) Βασιλείου Στεφανάκη του 

Στεφάνου, 52) Γεωργίου Ταραχιάλη του Χουσείν, 53) Νίκης Τεζάρη του Νικήτα, 54) Ενγκις Τζελήλ Ογλού 

του Τζελήλ, 55) Γκιάν Τιράκ του Μεμέτ, 56) Ευαγγελίας Τσαγκάρη του Ιωάννη, 57) Σταματούλας Τσέλικα 

του Θωμά, 58) Πασχάλη Τσερκέζη του Γεωργίου, 59) Ουρανίας Τσουκάλη του Ιωάννη, 60) Ιωάννη 

Τσουρούττη του Αναστασίου, 61) Καθολικής Χατζηδημητρίου του Μιχαήλ, 62) Μιχαήλ Χατζηδημητρίου 

του Εμμανουήλ, 63) Ιωάννη Χειμωνέττου του Άγγελου, 64) Ντουριέ Χιάκκη του Ρετζέπ, 65) Αγαπητού 

Χρυσόχου του Ιωάννη, 66) Γεωργίου Κατίνα του Ηλία, 67) Αναστασίας Κασέρη του Ηλία, 68) Εμμανουήλ 

Σεβδαλάκη του Ιωάννη, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Β.- 1) Μιχαλίτσας Γεωργαλλίδη του Χρήστου και 2) Μαρίας Μανίκαρου του Εμμανουήλ, απάντων 

κατοίκων Ρόδου. 

Γ.- 1) Φραντζέσκου Βάιλα του Δημητρίου, 2) Σωτηρίου Γερούτση του Κων/νου, 3) Γεωργίου Γεωργά του 

Παναγιώτη, 4) Κων/νου Ζάβαλη του Μιλτιάδη, 5) Γεωργίου Κατίκα του Ελευθέριου, 6) Μιχαήλ Κουτούζη 

του Τσαμπίκου, 7) Χρήστου Μαντέλου του Γεωργίου, 8) Βίκτωρ Μαχράμα του Ευγένιου, 9) Ανδρέα 

Νομικού του Εμμανουήλ, 10) Ιωάννη Ντελλάκη του Παναγιώτη, 11) Ιωάννη Παναγιωτάκη του Ηλία, 12) 

Βασιλείου Παπαδημήτρη του Στεφάνου, 13) Σεβαστού Χατζηπέτρου του Ιωάννη, 14) Σταύρου Ψύλλου του 

Ιωάννη, 15) Μιχαήλ Σκιαθίτη του Ελευθέριου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Δ.- 1) Αναστασίου Δρακογιαννάκη του Ιωάννη, 2) Αντωνίου Καρδούλια του Ιωάννη, 3) Νικολάου Λεντάκη 

του Ιακώβου, 4) Νικολάου Μιαούλη του Ιωάννη, 5) Ευστράτιου Τριπολίτη του Χρήστου, 6) Ιωάννη 

Χαροκόπου του Εμμανουήλ, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Ε.- 1) Μιχαήλ Καππάκα του Νικολάου, 2) Θεοδώρου Δρακάκη του Αθανασίου, 3) Κων/νου Μακρή του 

Εμμανουήλ, 4) Αντωνίου Μανωλάγκα του Μιχαήλ, 5) Ηλία Μιχαήλου του Μιχαήλ, 6) Σταύρου Σεβδαλάκη 

του Ιωάννη, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

ΣΤ.- 1) Σταύρου Γεωργαλλίδη του Αχιλλέα, 2) Διονυσίου Δεστούνη του Γεωργίου, 3) Οδυσσέα Ιορδάνου 

του Ιωάννη, 4) Ευαγγέλου Κουμπαρά του Γεωργίου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Ζ.- Νικήτα Σπανού του Κων/νου, κατοίκου Ρόδου. 

Η.- 1) Αναστάσιου Μανίκαρου του Παντελή, 2) Στυλιανού Πετσίκα του Εμμανουήλ, 3) Ευαγγέλου 

Χατζηιωάννου του Σταύρου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Θ.- 1) Μιχαήλ Αμπελά του Ιωάννη, 2) Ελευθέριου Γαλιάτσου του Χρήστου, 3) Ιωάννη Καβουκλή του 

Νικήτα, 4) Μαριάνθης Καρπαθάκη του Νικολάου, 5) Αντιόπης Κατσαρού του Ιακώβου, 6) Εμμανουήλ 

Κρητικού του Ιωάννη, 7) Θεοδώρας Λιάνου - Παναγιωτακοπούλου του Αθανασίου, 8) Χρυσόστομου 

Παντελλίδη του Αντωνίου, 9) Εμμανουήλ Παπαδόπουλου του Ιωάννη, 10) Εμμανουήλ Παπαεμμανουήλ του 

Νικολάου, 11) Νικολάου Πίτση του Θεολόγου, 12) Αναστασίας Σαββίου του Κυριάκου, 13) Ιωάννας 

Τσαγγάρη του Πάχου, 14) Παναγιώτη Χατζησταμάτη του Γεωργίου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

Ι.- 1) Χριστίνας Καμπούρη του Σάββα, 2) Ειρήνης Μαλανδράκη του Γεωργίου και 3) Μαρία Σκάρου του 

Γαβριήλ, απάντων κατοίκων Ρόδου.  

ΙΑ.- Ειρήνης Σταύρη του Εύκλη, κατοίκου Ρόδου. 

ΙΒ.- Κων/νου Δράκου του Γρηγορίου, κατοίκου Ρόδου.  

ΙΓ.- 1) Ιωάννη Αλαφάκη του Εμμανουήλ, 2) Επαμεινώνδα Γιαννάκα του Νικολάου, 3) Υπακοής Κακάκη 

του Σταύρου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

ΙΔ.- Όλγας Σάντσεζ του Πασχάλη, κατοίκου Ρόδου. 

ΙΕ.- 1) Αντωνίου Καρπαθάκη του Νικολάου, 2) Νικολάου Ρόδη του Κων/νου, απάντων κατοίκων Ρόδου. 

ΙΣΤ.- Γεωργίου Στυλιανού του Κων/νου, κατοίκου Ρόδου. 

ΙΖ.- Χαριτωμένης Καζάζη του Ιωάννη, κατοίκου Ρόδου. 

ΙΗ.- Ιπποκράτη Καζάζη του Εμμανουήλ, κατοίκου Ρόδου. 

ΙΘ.- Κυριάκου Ζουρούδη του Κων/νου, κατοίκου Ρόδου. 



54 

 

Κ.- Ευστάθιου Διακογιάννη του Γεωργίου, κατοίκου Ρόδου. 

ΚΑ.- Νικολάου Στεφάνου του Στεφάνου, κατοίκου Ρόδου. 

ΚΒ.- Κωνσταντίνου Σπανού του Νικήτα, κατοίκου Ρόδου. 

ΚΓ.- 1) Βασιλείας χήρας Παντελεήμωνα Πατενιώτη, 2) Καλλιόπης Πατενιώτη του Παντελεήμωνα, 3) 

Μιχαήλ Πατενιώτη του Παντελεήμωνα, 4) Ιακώβου Λαζαράκη του Δημητρίου, 5) Άννας Λαζαράκη του 

Ιακώβου και 6) Δημητρίου Λαζαράκη του Ιακώβου, όλων κατοίκων Ρόδου.  

ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ 

Της με αριθμό 235/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι Α1 έως και ΚΒ αναιρεσίβλητοι, ο Παντελεήμων Πατενιώτης του Λουκά – Μιχαήλ, (Β.3 ενάγων στην 

αγωγή), που απεβίωσε στις 27-12-2011 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από την ΚΓ1 αναιρεσίβλητη, 

σύζυγό του τη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και τους ΚΓ2 και ΚΓ3 αναιρεσίβλητους, παιδιά του, κατά τα 

3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη και η Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου 

(Θ.14 ενάγουσα στην αγωγή), που απεβίωσε στις 1-4-2013 και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από τον ΚΓ4 

αναιρεσίβλητο, σύζυγό της στη ζωή, κατά τα 2/8 εξ αδιαιρέτου, και ΚΓ5 και ΚΓ6 αναιρεσίβλητους, παιδιά 

της, κατά τα 3/8 εξ αδιαιρέτου από τον καθένα, ,οι οποίοι και συνέχισαν τη δίκη, άσκησαν εναντίον της 

λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 27-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 213/28-12-

2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι 

της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου 

χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν 

σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από ορισμένους που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης στις 

ημερομηνίες που αναφέρονται στην αγωγή.  

Με βάση αυτά οι Α1 έως ΚΒ αναιρεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες ζητούσαν να καταβάλει 

σαυτούς η ΔΕΚΡ τη διαφορά του επιδόματος γάμου, καθόσον τους το κατέβαλλε μειωμένο και 

συγκεκριμένα: α) σε καθένα από τους Α1 έως και Α68 αναιρεσίβλητους το ποσό των 3.393,684 ευρώ, β) σε 

καθένα από τους Β1 και Β2 αναιρεσίβλητους και τον αποβιώσαντα Παντελεήμωνα Πατενιώτη του Λουκά - 

Μιχαήλ, το ποσό των 2.828,148 ευρώ, γ) σε καθένα από τους Γ1 έως και Γ15 αναιρεσίβλητους το ποσό των 

3.676,68 ευρώ, δ) σε καθένα από τους Δ1 έως και Δ6, Ε1 έως και Ε6, Η1 έως και Η3  αναιρεσίβλητους το 

ποσό των 4.525,068 ευρώ, ε) σε καθένα από τους ΣΤ1 έως και ΣΤ4, Θ1 έως και Θ14 και ΙΑ αναιρεσίβλητους 

και στην αποβιώσασα Ανθούλα Τσιακίρη του Σταύρου το ποσό των 3.959,388 ευρώ, στ) στο Ζ 

αναιρεσίβλητο το ποσό των 2.828,148 ευρώ, ζ) σε καθεμία από τους Ι1 έως και Ι3 αναιρεσίβλητες το ποσό 

των 3.393.684 ευρώ, η) στο ΙΒ αναιρεσίβλητο το ποσό των 4.526,352 ευρώ, θ) σε καθένα από τους ΙΓ1 έως 

και ΙΓ3 αναιρεσίβλητους το ποσό των 5.783,46 ευρώ, ι) στη ΙΔ αναιρεσίβλητη το ποσό των 6.537,732 ευρώ, 

ια) σε καθένα από τους ΙΕ1 και ΙΕ 2 αναιρεσίβλητους το ποσό των 7.292,208 ευρώ, ιβ) στο ΙΣΤ 

αναιρεσίβλητο το ποσό των 1.283,858 ευρώ, ιγ) στη ΙΖ αναιρεσίβλητη το ποσό των 3.093,239 ευρώ, ιδ) στο 

ΙΗ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.213.417 ευρώ, ιε) στο ΙΘ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.033,16 ευρώ, ιστ) 

στον Κ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.082,89 ευρώ, ιζ) στον ΚΑ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.803,979 και 

στον ΚΒ αναιρεσίβλητο το ποσό των 3.155,88 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι 

την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 40/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 7 παρ. 2, 8 παρ. 1, 10 και 19 παρ. 2 του ν. 1876/1990, 16 

παρ. 1 του ν. 435/1976, με το οποίο κυρώθηκε από τότε που τέθηκε σε ισχύ την 13-2-1976, η παρ. 2 της 

10/1976 ΔΑ και 4 της από 10-3-1989 ΕΓΣΣΕ, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να 

καταβάλει: α) Σε καθένα από τους υπό στοιχεία Α των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.498,03 

ευρώ, β) Σε καθένα από τους υπό στοιχεία Β1) και Β2) των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

3.159,684 ευρώ και στον υπό στοιχεία Β3) ενάγοντα (όπως υπεισέρχονται στη θέση του και συνεχίζουν τη 
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δίκη οι νόμιμοι κληρονόμοι του) το συνολικό ποσό των 3.039,528 ευρώ, γ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο 

Γ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.789,42 ευρώ, δ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Δ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.664,04 ευρώ, ε) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Ε των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.664,04 ευρώ, στ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΣΤ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.081,04 ευρώ, ζ) Στον υπό στοιχείο Ζ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 3.039,30 ευρώ, η) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Η των αναιρεσίβλητων το συνολικό 

ποσό των 4.694,04 ευρώ, θ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο Θ των αναιρεσίβλητων (για την Θ-14 όπως 

υπεισέρχονται στη θέση της και συνεχίζουν τη δίκη οι νόμιμοι κληρονόμοι της) το συνολικό ποσό των 

4.081,64 ευρώ, ι) Στην υπό στοιχείο Ι των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.498,02 ευρώ, ια) Στην 

υπό στοιχείο ΙΑ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.081,16 ευρώ, ιβ) Στον υπό στοιχείο ΙΒ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 4.665,56 ευρώ, ιγ) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΙΓ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 5.961,22 ευρώ, ιδ) Στην υπό στοιχείο ΙΔ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 6.738,78 ευρώ, ιε) Σε καθένα από τους υπό στοιχείο ΙΕ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 7.516,38 ευρώ, ιστ) Στον υπό στοιχείο ΙΣΤ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

1.309,60 ευρώ, ιζ) Στην υπό στοιχείο ΙΖ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.187,08 ευρώ, ιη) Στον 

υπό στοιχείο ΙΗ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.311,46 ευρώ, ιθ) Στον υπό στοιχείο ΙΘ των 

αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.124,89 ευρώ, κ) Στον υπό στοιχείο Κ των αναιρεσίβλητων το 

συνολικό ποσό των 3.188,38 ευρώ, κα) Στον υπό στοιχείο ΚΑ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 

3.917,88 ευρώ, κβ) Στον υπό στοιχείο ΚΒ των αναιρεσίβλητων το συνολικό ποσό των 3.250,74 ευρώ, για 

όλους με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξόφλησης. Επέβαλε 

επίσης σε βάρος της ΔΕΚΡ τη δικαστική δαπάνη των αναιρεσίβλητων, την οποία ορίζει σε δύο χιλιάδες 

(2.000) ευρώ. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ασκήσαμε την από 25-7-2014 

και με αριθμό κατάθεσης 22/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

283/12-8-2014) έφεσή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε 

να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή ασκήσαμε υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είμαστε καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω 

δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, λύθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια δε με τη με 

αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή 

της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσής μας εκδόθηκε η με αριθμό 235/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε και ζητούμε την αναίρεσή της για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο 

λόγο και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα εμπρόθεσμα. 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Γιατί κατά το άρθρο 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού 

δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν 

πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 

παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν 

εφαρμοστεί ενώ δεν έπρεπε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 

εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με 

εσφαλμένη υπαγωγή, ήτοι όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, αν το δικαστήριο 

ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα 
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εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την 

επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ΟλΑΠ 7/2012, 3/2012, 35/2007, 

7/2006 και 4/2005, (ΑΠ 12/2009). Με το λόγο αυτό αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου 

κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά 

σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 

απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή 

απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (Ολ.ΑΠ 7/2012, 27/1998 και 28/1998).  

 Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε 

υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι αυτοτελείς 

πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και επομένως στηρίζουν το 

αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης, ή αντένστασης και όχι ισχυρισμοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής 

(ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). Πράγμα, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί και ο λόγος της 

έφεσης ή αντέφεσης που περιέχει παράπονο κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την 

οποία απορρίφθηκε αυτοτελής ισχυρισμός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός αυτοτελής ισχυρισμός του 

αντιδίκου του (ΟλΑΠ 22/2005, ΑΠ 845/2011). 

 Εξάλλου κατά το άρθρο 281 Α.Κ. η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς 

τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του 

δικαιώματος. 

 Στην προκειμένη περίπτωση η πρώην ΔΕΚΡ με τις από 25-6-2013 προτάσεις της στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, που κατέθεσε νόμιμα επί της έδρας αυτού κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής των 

αναιρεσίβλητων προέβαλε επικουρικά την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης εκ μέρους των 

αναιρεσίβλητων της διεκδίκησης του επιδόματος γάμου επιπλέον από αυτό τους κατέβαλλε αυτή, η ένσταση 

δε αυτή καταχωρήθηκε και στα πρακτικά του Ειρηνοδικείου Ρόδου που τηρούνταν κατά τη συζήτηση της 

αγωγής με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της πρώην ΔΕΚΡ. 

 Συγκεκριμένα η πρώην ΔΕΚΡ προέβαλε ότι οι αποδοχές των αναιρεσίβλητων και τότε εναγόντων 

καθορίστηκαν για ολόκληρο για το έτος 2006 με την από 21-12-2006 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

(Σ.Σ.Ε.) ανάμεσα σε εμάς και το σωματείο των εργαζομένων σε εμάς με την επωνυμία «Ένωση 

Εργατοτεχνιτών και Επιστημονικού Προσωπικού ΔΕΚΡ» που κατατέθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης Δωδ/σου με αριθμό 7/27-12-2006, για το έτος 2007 με την από 31-1-2008 ΣΣΕ ανάμεσα στους 

ίδιους παραπάνω συμβαλλόμενους, που κατατέθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδ/σου με 

αριθμό 1/11-2-2008, για το έτος 2008 με από 22-12-2008 ΣΣΕ ανάμεσα στους ίδιους παραπάνω 

συμβαλλόμενους, που κατατέθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδ/σου με αριθμό 5/30-12-2008 

και για τα έτη 2009 και 2010 με την από 27-1-2010 ΣΣΕ ανάμεσα στους ίδιους παραπάνω συμβαλλόμενους, 

που κατατέθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Δωδ/σου με αριθμό 2/16-3-2010» (βλ. παράγραφο 10 

των προτάσεων). 

 Ότι με βάση τις παραπάνω ΣΣΕ ο βασικός μισθός του εργάτη καθαριότητας, αλλά και των άλλων 

ειδικοτήτων των αναιρεσίβλητων, ήταν πάρα πολύ υψηλός για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως και 

31-12-2010, όπως αναφέρουμε παρακάτω,  με αποτέλεσμα, παρά του ότι καθοριζόταν με αυτές το επίδομα 

γάμου σε 4% επί του βασικού αυτού μισθού, οι συνολικές αποδοχές των εναγόντων ήταν αρκετά 

μεγαλύτερες σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και ειδικά με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ με 

την ίδια ειδικότητα, ενόψει του ότι όλα τα επιδόματα υπολογίζονταν επί των αυξημένων βασικών μισθών 

τους. Αυτό φυσικά ήταν σε γνώση τόσον του σωματείου των αναιρεσίβλητων όσο και όλων των 

αναιρεσίβλητων, γιαυτό και οικειοθελώς συμφωνούσαν με τις παραπάνω ΣΣΕ στο παραπάνω ποσοστό, 

αφού λόγω της συνδικαλιστικής τους δύναμης που διέθεταν μπορούσαν κάλλιστα να επιτύχουν την 

καταβολή του επιδόματος γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού του καθενός, όπως ορίζει η 

παραπάνω ΕΓΣΣΕ. Έτσι ενόψει και του ότι οι αναιρεσίβλητοι μέσω και του σωματείου τους συμφωνούσαν 

με την πρώην ΔΕΚΡ ότι δεν θα διεκδικήσουν την όποια διαφορά, την οποία συμψήφιζαν με τις μεγαλύτερες 
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αποδοχές τους, δημιουργήθηκε στην πρώην ΔΕΚΡ η σταθερή πεποίθηση ότι αυτοί ουδέποτε θα 

διεκδικήσουν οποιαδήποτε διαφορά του επιδόματος γάμου, πράγμα που τηρούσαν από τη σύστασή της μέχρι 

και την άσκηση της αγωγής. 

 Ότι επομένως η μετά από τόσα χρόνια δημιουργηθείσα κατάσταση με τη σταθερή συμπεριφορά των 

αναιρεσίβλητων, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί αυτή, τυχόν δε ανατροπή αυτής δημιουργούσε στην πρώην 

ΔΕΚΡ ανυπέρβλητα προβλήματα, ενόψει και της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει, ήτοι της λύσης της, 

αφού οι απαιτήσεις των αναιρεσίβλητων υπερβαίνουν με τους τόκους το ποσό των 700.000 ευρώ κατά τους 

ισχυρισμούς τους Αντίθετα οι αναιρεσίβλητοι δεν είχαν να χάσουν κάτι, αφού με τις αυξημένες αποδοχές 

τους υπερκάλυπταν το επίδομα γάμου που δικαιούνταν με βάση την παραπάνω ΕΓΣΣΕ, αν δε γνώριζε η 

πρώην ΔΕΚΡ ότι οι αναιρεσίβλητοι θα διεκδικούσαν τη διαφορά αυτή τότε οπωσδήποτε με τις ΣΣΕ που 

συνήπτε με το σωματείο των αναιρεσίβλητων θα ρύθμιζε το θέμα αυτό με την καθιέρωση μικρότερων 

βασικών μισθών ούτως ώστε χωρίς να αυξηθούν οι συνολικές αποδοχές των αναιρεσίβλητων να έπαιρναν το 

επίδομα γάμου με βάση την παραπάνω ΕΓΣΣΕ. Καταχρηστικά επομένως οι αναιρεσίβλητοι διεκδικούσαν με 

την αγωγή τους το τυχόν δικαίωμά τους για καταβολή αυτούς της διαφοράς του επιδόματος γάμου και 

γιαυτό έπρεπε να απορριφθεί η αγωγή και για το λόγο αυτό (βλ. παραγράφους 12 και 13 των προτάσεων).  

 Επίσης η πρώην ΔΕΚΡ ανέφερε με τις παραπάνω προτάσεις της (βλ. παραγράφους 14, 15, 16 και 17 

αυτών) ότι από τις παραπάνω ΣΣΕ σαφώς προκύπτει ότι το επίδομα συζύγου (γάμου) καθορίζετο σε 

ποσοστό 4% επί του βασικού μικτού μισθού του εργάτη καθαριότητας, για όλο το χρονικό διάστημα από 1-

1-2006 έως 31-12-2010. Προκύπτει επίσης ότι με βάση την από 21-12-2006 ΣΣΕ (βλ. σχετ. 8), η οποία ίσχυε 

από 1-1-2006 μέχρι τις 31-12-2006, ο βασικός μισθός του εργάτη καθαριότητας και της γραμματέας 

(υπαλλήλων γραφείου) ήταν 891,64 ευρώ, του φύλακα, της καθαρίστριας και του κλητήρα ήταν 802,49 

ευρώ, του οδηγού καθαριότητας ήταν 936,25 ευρώ, του τεχνίτη, του χειριστή και του μηχανοτεχνίτη ήταν 

1.069,99 ευρώ, του επιστάτη καθαριότητας, του εργοδηγού καθαριότητας και του βοηθού λογιστή ήταν 

980,82 ευρώ, του λογιστή ΔΕ ήταν 1.070,19 ευρώ, των πτυχιούχων ΤΕ ήταν 1.268,36 ευρώ, των πτυχιούχων 

ΠΕ ήταν 1.387,26 ευρώ, των πολιτικών μηχανικών – μηχανολόγων μηχανικών ήταν 1.506,19 ευρώ. Με 

βάση επομένως αυτή τη ΣΣΕ για όλο το 2006 η πρώην ΔΕΚΡ κατέβαλλε στους αναιρεσίβλητους ως επίδομα 

γάμου το ποσό των 35,67 ευρώ (891,64 ευρώ ο βασικός μικτός μισθός του εργάτη καθαριότητας Χ 4%). 

Έτσι λοιπόν για όλους για ολόκληρο το 2006 καταβλήθηκε για επίδομα γάμου το ποσό των 428,04 ευρώ 

(35,67 Χ 12 μήνες). 

 Με βάση την από 31-1-2008 ΣΣΕ, η οποία ίσχυε από 1-1-2007 μέχρι τις 31-12-2007, ο βασικός 

μισθός του εργάτη καθαριότητας και της γραμματέας (υπαλλήλων γραφείου) ήταν 927,31 ευρώ, του 

φύλακα, της καθαρίστριας και του κλητήρα ήταν 834,59 ευρώ, του οδηγού καθαριότητας ήταν 973,70 ευρώ, 

του τεχνίτη, του χειριστή και του μηχανοτεχνίτη ήταν 1.112,79 ευρώ, του επιστάτη καθαριότητας, του 

εργοδηγού καθαριότητας και του βοηθού λογιστή ήταν 1.020,05 ευρώ, του λογιστή ΔΕ ήταν 1.113,00 ευρώ, 

των πτυχιούχων ΤΕ ήταν 1.319,09 ευρώ, των πτυχιούχων ΠΕ ήταν 1.442,75 ευρώ, των πολιτικών μηχανικών 

– μηχανολόγων μηχανικών ήταν 1.566,44 ευρώ. Με βάση επομένως αυτή τη ΣΣΕ για όλο το 2007 

καταβάλαμε στους ενάγοντες ως επίδομα γάμου το ποσό των 37,09 ευρώ (927,31 ευρώ ο βασικός μικτός 

μισθός του εργάτη καθαριότητας Χ 4%) και όχι το ποσό των 35,67 ευρώ όπως αβάσιμα ισχυρίζονταν οι 

αναιρεσίβλητοι. Έτσι λοιπόν για όλους για ολόκληρο το 2007 καταβλήθηκε για επίδομα γάμου το ποσό των 

445,08 ευρώ (37,09 Χ 12 μήνες).  

 Με βάση την από 22-12-2008 ΣΣΕ, η οποία ίσχυε από 1-1-2008 μέχρι τις 31-12-2008, ο βασικός 

μισθός του εργάτη καθαριότητας και της γραμματέας (υπαλλήλων γραφείου) ήταν 1.001,49 ευρώ, του 

φύλακα, της καθαρίστριας και του κλητήρα ήταν 901,36 ευρώ, του οδηγού καθαριότητας ήταν 1.051,60 

ευρώ, του τεχνίτη, του χειριστή και του μηχανοτεχνίτη ήταν 1.201,81 ευρώ, του επιστάτη καθαριότητας, του 

εργοδηγού καθαριότητας και του βοηθού λογιστή ήταν 1.101,65 ευρώ, του λογιστή ΔΕ ήταν 1.202,04 ευρώ, 

των πτυχιούχων ΤΕ ήταν 1.424,62 ευρώ, των πτυχιούχων ΠΕ ήταν 1.558,17 ευρώ, των πολιτικών μηχανικών 

– μηχανολόγων μηχανικών ήταν 1.691,76 ευρώ. Με βάση επομένως αυτή τη ΣΣΕ για όλο το 2008 η πρώην 

ΔΕΚ κατέβαλε στους αναιρεσίβλητους ως επίδομα γάμου το ποσό των 40,06 ευρώ (1.001,49 ευρώ ο 
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βασικός μικτός μισθός του εργάτη καθαριότητας Χ 4%) και όχι το ποσό των 37,09 ευρώ όπως αβάσιμα 

ισχυρίζονταν οι αναιρεσίβλητοι. Έτσι λοιπόν για όλους για ολόκληρο το 2008 καταβλήθηκε για επίδομα 

γάμου το ποσό των 480,72 ευρώ (40,06 Χ 12 μήνες). 

 Με βάση την από 27-1-2010 ΣΣΕ, η οποία ίσχυε από 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2010, ο βασικός 

μισθός του εργάτη καθαριότητας και της γραμματέας (υπαλλήλων γραφείου) ήταν για το 2009 1.001,49 

ευρώ και για το 2010 1.036,54 ευρώ, του φύλακα και του κλητήρα ήταν για το 2009 901,36 ευρώ και για το 

2010 1.036,54, της καθαρίστριας ήταν για το 2009 1.001,49 ευρώ και για το 2010 1.036,54 ευρώ, του 

οδηγού καθαριότητας ήταν για το 2009 1.051,60 ευρώ και για το 2010 1.088,41 ευρώ, του τεχνίτη, του 

χειριστή, του μηχανοτεχνίτη και του ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτων ήταν για το 2009 1.201,81 ευρώ και για 

το 2010 1.243,87 ευρώ, του επιστάτη καθαριότητας, του εργοδηγού καθαριότητας και του βοηθού λογιστή 

ήταν για το 2009 1.101,65 ευρώ και για το 2010 1.140,21 ευρώ, του λογιστή ΔΕ ήταν για το 2009 1.202,04 

ευρώ και για το 1.244,11 ευρώ, των πτυχιούχων ΤΕ ήταν για το 2009 1.424,62 ευρώ και για το 2010 

1.474,48 ευρώ, των πτυχιούχων ΠΕ ήταν για το 2009 1.558,17 ευρώ και για το 2010 1.612,71 ευρώ και των 

πτυχιούχων – διπλωματούχων 5ετους ήταν για το 2009 1.691,76 ευρώ και για το 2010 1.750,97 ευρώ. Με 

βάση επομένως αυτή τη ΣΣΕ για όλο το 2009 η πρώην ΔΕΚΡ κατέβαλε στους αναιρεσίβλητους ως επίδομα 

γάμου για το 2009 το ποσό των 40,06 ευρώ (1.001,49 ευρώ ο βασικός μικτός μισθός του εργάτη 

καθαριότητας Χ 4%) και για το 2010 το ποσό των 41,46 ευρώ (1.036,54 ευρώ ο βασικός μικτός μισθός του 

εργάτη καθαριότητας Χ 4%) και όχι το ποσό των 40,06 ευρώ όπως αβάσιμα ισχυρίζονταν αναιρεσίβλητοι. 

Έτσι λοιπόν για όλους για ολόκληρο το 2009 καταβλήθηκε για επίδομα γάμου το ποσό των 480,72 ευρώ 

(40,06 Χ 12 μήνες) και για όλους για ολόκληρο το 2010 καταβλήθηκε για επίδομα γάμου το ποσό των 

497,52 ευρώ (41,46 Χ 12 μήνες)». 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω η πρώην ΔΕΚΡ προέβαλε ότι καταχρηστικά οι αναιρεσίβλητοι και τότε 

ενάγοντες ασκούσαν με την παραπάνω αγωγή τους το τυχόν δικαίωμά τους για καταβολή σαυτούς της 

διαφοράς του επιδόματος γάμου από αυτό που τους κατέβαλλε αυτή και γιαυτό έπρεπε να απορριφθεί η 

αγωγή και για το λόγο αυτό.  

 Την ένσταση αυτή απέρριψε το Ειρηνοδικείο Ρόδου με το σκεπτικό ότι κατά την έννοια της διάταξης 

του άρθρου 281 Α.Κ. δεν είναι καταχρηστική, ως μη υπερβαίνουσα τα ως άνω ακραία αξιολογικά όρια, 

καθεαυτή η άσκηση αξίωσης για την καταβολή αποδοχών και παροχών που προβλέπονται από το νόμο 

υπέρτερων από τις καταβαλλόμενες με βάση ΣΣΕ, καθόσον καθεαυτό το γεγονός της υπογραφής ΣΣΕ με 

δυσμενέστερη για τους μισθωτούς, σε σχέση με το νόμο, ρύθμιση ορισμένης παροχής ή επιδόματος δεν 

αρκεί, άνευ άλλου, για να καταστήσει καταχρηστική την αξίωση για την καταβολή των νομίμων παροχών.  

 Για το λόγο αυτό επαναφέραμε εμείς την παραπάνω ένσταση με το δεύτερο λόγο της παραπάνω 

έφεσης μας προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που είχε ως εξής μετά την παράθεση του τι ακριβώς 

δέχτηκε το Ειρηνοδικείο Ρόδου: «Ά όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευσε και εφάρμοζε ορθά το άρθρο 

281 και εκτιμούσε επίσης ορθά τις αποδείξεις έπρεπε αν δεχτεί ότι κατά το άρθρο 281 Α.Κ. η άσκηση του 

δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 

ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Ότι στην προκειμένη περίπτωση με βάση τις παραπάνω 

ΣΣΕ ο βασικός μισθός του εργάτη καθαριότητας, αλλά και των άλλων ειδικοτήτων των εφεσιβλήτων και των 

παραπάνω αποβιωσάντων, ήταν πάρα πολύ υψηλός για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως και 31-12-

2010, όπως ανέφερε η ΔΕΚΡ με τις προτάσεις της,  με αποτέλεσμα, παρά του ότι καθοριζόταν με αυτές το 

επίδομα γάμου σε 4% επί του βασικού αυτού μισθού, οι συνολικές αποδοχές τους ήταν αρκετά μεγαλύτερες σε 

σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και ειδικά με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ με την ίδια ειδικότητα, 

ενόψει του ότι όλα τα επιδόματα υπολογίζονταν επί των αυξημένων βασικών μισθών τους. Αυτό φυσικά ήταν 

σε γνώση τόσον του σωματείου των εφεσιβλήτων και των παραπάνω αποβιωσάντων και όλων αυτών, γιαυτό 

και οικειοθελώς συμφωνούσαν με τις παραπάνω ΣΣΕ στο παραπάνω ποσοστό, αφού λόγω της 

συνδικαλιστικής τους δύναμης που διέθεταν μπορούσαν κάλλιστα να επιτύχουν την καταβολή του επιδόματος 

γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού του καθενός, όπως ορίζει η παραπάνω ΕΓΣΣΕ. Έτσι ενόψει 

και του ότι οι εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες μέσω και του σωματείου τους συμφωνούσαν με 
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εμάς ότι δεν θα διεκδικήσουν την όποια διαφορά, την οποία συμψήφιζαν με τις μεγαλύτερες αποδοχές τους, 

δημιουργήθηκε στη ΔΕΚΡ η σταθερή πεποίθηση ότι οι εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες ουδέποτε 

θα διεκδικήσουν οποιαδήποτε διαφορά του επιδόματος γάμου, πράγμα που τηρούσαν από τη σύστασή μας 

μέχρι και την άσκηση της αγωγής τους. 

 «Ότι επομένως η μετά από τόσα χρόνια δημιουργηθείσα κατάσταση με τη σταθερή συμπεριφορά των 

εφεσιβλήτων και των παραπάνω αποβιωσάντων, δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί αυτή, τυχόν δε ανατροπή 

αυτής δημιουργεί σε εμάς ανυπέρβλητα προβλήματα, ενόψει και της κατάστασης στην οποία έχουμε περιέλθει, 

ήτοι της λύσης μας, αφού οι απαιτήσεις των εναγόντων υπερβαίνουν με τους τόκους το ποσό των 700.000 

ευρώ κατά τους ισχυρισμούς τους Αντίθετα οι εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες δεν είχαν να 

χάσουν κάτι, αφού με τις αυξημένες αποδοχές τους υπερκάλυπταν το επίδομα γάμου που δικαιούνταν με βάση 

την παραπάνω ΕΓΣΣΕ, αν δε η ΔΕΚΡ γνώριζε ότι αυτοί θα διεκδικούσαν τη διαφορά αυτή τότε οπωσδήποτε 

με τις ΣΣΕ που συνήπτε με το σωματείο τους θα ρυθμίζαμε το θέμα αυτό με την καθιέρωση μικρότερων 

βασικών μισθών ούτως ώστε χωρίς να αυξηθούν οι συνολικές αποδοχές τους να έπαιρναν το επίδομα γάμου με 

βάση την παραπάνω ΕΓΣΣΕ.  

 «Έπρεπε επομένως η εκκαλούμενη απόφαση να κάνει δεκτή την ένστασή μας περί καταχρηστικής 

άσκησης της αξίωσης των εφεσιβλήτων και των παραπάνω αποβιωσάντων να διεκδικήσουν τη διαφορά του 

επιδόματος γάμου, που προέβαλε επικουρικά η ΔΕΚΡ νόμιμα, όπως αναφέρουμε παραπάνω και να απορρίψει 

έτσι την αγωγή τους και για το λόγο αυτό».      

 Όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή 

του δέχτηκε τα εξής: «Με την με αριθμό 213/2010 αγωγή τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, οι 

ενάγοντες και στην παρούσα δίκη εφεσίβλητοι, εξιστορούσαν ότι συνδέονταν με το εναγόμενο με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, το αυτό οι επτά τελευταίοι, οι οποίοι πλέον είχαν συνταξιοδοτηθεί. 

Ότι οι αποδοχές τους διέπονταν από τις ισχύουσες εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ΟΤΑ και ότι ως εκ τούτου, θα έπρεπε ως 

έγγαμοι να λαμβάνουν επίδομα γάμου ποσοστού 10% επί του βασικού τους μισθού, αντί για το επίδομα που 

λάμβαναν, ποσοστού 4% επί του βασικού μισθού εργάτη καθαριότητας. δικαιούνται την καταβολή της 

αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, όπως ειδικότερα στο δικόγραφο της αγωγής τους αναφέρονται. Με βάση τα 

ως άνω περιστατικά ζητούσαν να υποχρεωθεί το εναγόμενο να καταβάλει σε ένα έκαστο αυτών για το χρονικό 

διάστημα από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2010, διαφορές, όπως αυτές αναλύονταν στο δικόγραφο της αγωγής τους 

μεταξύ του καταβληθέντος και του αυτού που θα έπρεπε να καταβάλλεται επιδόματος γάμου, με το νόμιμο τόκο 

και με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και να καταδικαστεί το εναγόμενο στη δικαστική τους δαπάνη. 

 «Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφαση του που εκδόθηκε κατά την ειδική 

διαδικασία, κρίνοντας καταρχήν ότι η αγωγή αρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του και ότι είναι 

ορισμένη, έκανε αυτή δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, απορρίπτοντας στο σύνολο τους τους ισχυρισμούς του 

εναγομένου. Ήδη, με την υπό κρίση έφεση του, ο εναγόμενος-εκκαλών παραπονείται, κατ
1
 εκτίμηση του 

κρινόμενου δικογράφου του, με τον πρώτο λόγο έφεσης του κατά αυτής, σύμφωνα με τον οποίο η εκκαλουμένη 

απόφαση εφάρμοσε εσφαλμένα το νόμο, διότι κατά τους ισχυρισμούς του, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΚΡ 

αμοίβονταν με βάση επιχειρησιακές ΣΣΕ που είχαν συναφθεί μεταξύ του ΔΕΚΡ και της Ένωσης Προσωπικού 

ΔΕΚΡ, με τις οποίες οι καθοριζόμενες αποδοχές τους ήταν υψηλότερες σε σχέση με την ΕΓΣΣΕ και για το 

λόγο αυτό είχε συμφωνηθεί ότι το επίδομα γάμου θα ανερχόταν σε ποσοστό 4% επί του βασικού μισθού εργάτη 

καθαριότητας, συμψηφιζομένης της διαφοράς σε σχέση με το επίδομα γάμου ποσοστού 10% των ΕΓΣΣΕ, λόγω 

των αυξημένων αποδοχών τους. Ο έτερος λόγος έφεσης, εδραζόμενος στο άρθρο 281 ΑΚ είναι μη νόμιμος και 

συνεπώς απορριπτέος, γιατί μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του μισθωτού να διεκδικήσει αποδοχές του ή 

διαφορές αποδοχών δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος. Ο πρώτος λόγος έφεσης για εσφαλμένη, κατά τα 

ειδικότερα διαλαμβανόμενα, εφαρμογή νόμου, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω για τη βασιμότητα του, 

απορριπτόμενου του ισχυρισμού των εφεσίβλητων/εναγόντων περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του 

εκκαλούντος Δήμου Ρόδου, διότι ο τελευταίος ως καθολικός διάδοχος της αρχικά εναγομένης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, που έχει λυθεί και εκκαθαριστεί, αναλαμβάνει το 
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σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων αυτής, υπαρχουσών ή μελλοντικών, μη νοούμενης μερικής 

καθολικής διαδοχής και ως εκ τούτου νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της κρινόμενης έφεσης.» 

 Με βάση τις παραδοχές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε, χωρίς να παραθέσει 

καθόλου πραγματικά περιστατικά, ότι η παραπάνω παραπάνω ένσταση από το άρθρο 281 Α.Κ. που νόμιμε 

προέβαλε η πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ, ήταν μη νόμιμη γιατί μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του 

μισθωτού να διεκδικήσει τις αποδοχές του ή διαφορές αποδοχών δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος. 

Όμως η πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ είχες προβάλει νόμιμα επιπλέον της αδράνειας των 

αναιρεσίβλητων και το ότι ναι μεν το επίδομα γάμου καθορίστηκε στο 4% του βασικού μισθού του εργάτη 

καθαριότητας, όμως ο βασικός μισθός και οι συνολικές αποδοχές των αναιρεσίβλητων ήταν αρκετά 

μεγαλύτερες σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και ειδικά με τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ με 

την ίδια ειδικότητα, ενόψει του ότι όλα τα επιδόματα υπολογίζονταν επί των αυξημένων βασικών μισθών 

τους, πράγμα που ήταν γνωστό σαυτούς και στο σωματείο τους, γιαυτό και συμφωνούσαν να μη 

διεκδικήσουν την επιπλέον διαφορά, την οποία συμψήφιζαν με τις μεγαλύτερες αποδοχές τους. Έτσι 

δημιουργήθηκε στην πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ η σταθερή πεποίθηση ότι οι αναιρεσίβλητοι δεν θα 

διεκδικήσουν οποιαδήποτε διαφορά του επιδόματος γάμου, πράγμα που τηρούσαν από τη σύστασή μας 

μέχρι και την άσκηση της αγωγής τους, η κατάσταση δε αυτή δεν ήταν δυνατόν να ανατραπεί αυτή, τυχόν 

δε ανατροπή αυτής θα δημιουργούσε σαυτήν ανυπέρβλητα προβλήματα, ενόψει και της κατάστασης στην 

οποία είχε περιέλθει, ήτοι της λύσης της, αφού οι απαιτήσεις των αναιρεσίβλητων υπερβαίνουν με τους 

τόκους το ποσό των 700.000 ευρώ κατά τους ισχυρισμούς τους, ενώ αντίθετα οι αναιρεσίβλητοι δεν είχαν 

να χάσουν κάτι, αφού με τις αυξημένες αποδοχές τους υπερκάλυπταν το επίδομα γάμου που δικαιούνταν με 

βάση την παραπάνω ΕΓΣΣΕ, αν δε γνώριζε ότι θα διεκδικούσαν τη διαφορά αυτή τότε οπωσδήποτε με τις 

ΣΣΕ που συνήπτε με το σωματείο τους θα ρύθμιζαν το θέμα αυτό με την καθιέρωση μικρότερων βασικών 

μισθών ούτως ώστε χωρίς να αυξηθούν οι συνολικές αποδοχές τους να έπαιρναν το επίδομα γάμου με βάση 

την παραπάνω ΕΓΣΣΕ.  

 Με την κρίση του αυτή και με βάση τα προεκτεθέντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εσφαλμένα 

ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., ενώ δεν έλαβε υπόψη του 

τους λοιπούς παραπάνω ισχυρισμούς της πρώην δημοτικής επιχείρησης ΔΕΚΡ, που ήταν ουσιώδεις και 

είχαν επίδραση στην έκβαση της δίκης, αφού αν τους λάμβανε υπόψη του θα απέρριπτε την αγωγή των 

αναιρεσίβλητων. 

 Επομένως, έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατέστησε αναιρετέα την 

προσβαλλομένη απόφασή του κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ., καθόσον εσφαλμένα ερμήνευσε και 

εφάρμοσε την διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., αλλά και κατά το άρθρο 560 αρ. 6 του Κ.Πολ.Δ. καθόσον δεν 

έχει καθόλου αιτιολογία, αφού δεν παραθέτει καθόλου πραγματικά περιστατικά τα οποία να υπαγάγει στην 

παραπάνω διάταξη που εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε, ως επίσης και κατά το άρθρο 560 αρ. 5 

Κ.Πολ.Δ., αφού δεν έλαβε υπόψη του τους παραπάνω ουσιώδεις ισχυρισμούς μας.  

Επειδή ο λόγος αυτός της αίτησής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. 

Να αναιρεθεί η με αριθμό 235/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να γίνει 

δεκτή η από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 22/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 283/12-8-2014) έφεσή μας, που στρεφόταν κατά των αναιρεσίβλητων και 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και να απορριφθεί η από 27-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 213/28-12-2010 αγωγή των Α.1 έως και ΚΒ αναιρεσίβλητων και των παραπάνω αποβιωσάντων, 

που στρεφόταν κατά της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)» και η οποία απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου και 
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Να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας 

δικηγόρου. 

   

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή 

και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους αίτησης αναίρεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 22-1-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή των αναιρεσίβλητων 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75745/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ηλιάνας 

Αλβανού του Δημητρίου και της με αριθμό 235/2017 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου» στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη σχετική 

απόφαση. 
 

ΘΕΜΑ 10ο                                                                Aπόφ. Αρ. 667  / 2018 (62Υ8Ω1Ρ-0ΓΗ ) 

Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του 

Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 234/2017 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75696/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75745/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    
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ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του 

Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 

234/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Η Ειρήνη Μαλανδράκη του Γεωργίου, η Μαρία Σκάρου του Γαβριήλ και ο Κων/νος Σπανός του Νικήτα 

άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 21-12-2010 

και με αριθμό κατάθεσης 211/22-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που 

ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τον τρίτο που 

αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 10-4-2010.  

Με βάση αυτά οι παραπάνω ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τα έξοδα κίνησης που κατέβαλλαν 

στους υπαλλήλους τους οι ΟΤΑ που προβλέπονταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα σε καθένα από αυτούς το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή 

κατέστη απαιτητή, επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 45/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 

2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, 

αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών 

Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 

2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-

2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 

(κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 277 – 287 και 291 ΠΔ 410/1995, έκαμε δεκτή την αγωγή και 

υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους τότε ενάγοντες τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με 

την αγωγή τους, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 25-7-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 20/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

282/12-8-2014) έφεσή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να 

εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή άσκησε o Δήμος Ρόδου υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είναι καθολικός διάδοχος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-
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2011, λύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια 

δε με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσης εκδόθηκε η με αριθμό 234/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, στη συνέχεια δε κατά των παραπάνω ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 8/16-10-2017 αίτησή του, που 

απευθύνεται στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την αναίρεση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 22-1-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

1. Ειρήνης Μαλανδράκη του Γεωργίου 

2. Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ 

3. Κων/νου Σπανού του Νικήτα, κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  

ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ 

Της με αριθμό 234/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

___________________________________ 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι εφεσίβλητοι άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την 

από 21-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 211/22-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια 

ΔΕΚΡ) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία 

που ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τον τρίτο 

που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 10-4-2010.  

Με βάση αυτά οι εφεσίβλητοι ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τα έξοδα κίνησης που κατέβαλλαν 

στους υπαλλήλους τους οι ΟΤΑ που προβλέπονταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που 

αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα σε καθένα από αυτούς το ποσό των 12.000 ευρώ για το χρονικό 

διάστημα από 1-1-2007 μέχρι τις 1-1-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή 

κατέστη απαιτητή, επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 45/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 

2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, 

αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" 

και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών 

Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 

2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-

2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 

(κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 

και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 277 – 287 και 291 ΠΔ 410/1995, έκαμε δεκτή την αγωγή και 

υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους αναιρεσίβλητους τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν 
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με την αγωγή τους, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή 

εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ασκήσαμε την από 25-7-2014 

και με αριθμό κατάθεσης 20/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

282/12-8-2014) έφεσή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε 

να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή ασκήσαμε υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είμαστε καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω 

δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, λύθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια δε με τη με 

αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή 

της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσής μας εκδόθηκε η με αριθμό 234/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε και ζητούμε την αναίρεσή της για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο 

λόγο και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα εμπρόθεσμα. 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Γιατί κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η διάταξη αυτή 

καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι 

αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει 

ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην αντιμετωπίζει κατά 

τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από 

λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, τη συνδρομή των οποίων ελέγχουν τα 

δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και 

αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για 

την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει τη 

δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Στην περίπτωση αυτή, προς αποκατάσταση 

της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων έγινε η 

δυσμενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση, 

διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παραβίαση της ανωτέρω 

αρχής (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 15/2013, ΑΠ 690/2012).  

 Λόγοι γενικότεροι κοινωνικού συμφέροντος για τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των αποδοχών 

κατηγοριών εργαζομένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, συντρέχουν όταν η 

κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς ήτοι, όταν η μία κατηγορία 

παρέχει τις υπηρεσίες της με σχέση δημοσίου δικαίου και η άλλη με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή προκειμένου 

περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η μία απασχολείται στο Δημόσιο, τους 

ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.Δ. ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 15/2013, ΑΠ 

690/2012).  

 Εξάλλου, το άρθρο 1 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' 

ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" και 

αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - 

ΟΤΑ)", ορίζει ότι "στις διατάξεις της, υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων 

των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα 

Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς, 
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που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και 

ορισμένου χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη 

της ΠΟΠ - ΟΤΑ ...". Με το άρθρο 5 της παραπάνω Κλαδικής ΣΣΕ, για τους υπαγομένους στο πεδίο 

εφαρμογής της βάσει του παραπάνω άρθρου 1 αυτής, ισχύει πλέον και η με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & 

Οικονομικών, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, σύμφωνα με την οποία χορηγείται 

από 1-3-2000 εφάπαξ αποζημίωση του προσωπικού των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας ποσού δραχμών 396.000 το 

χρόνο. Ακολούθως εκδόθηκαν και άλλες «ΚΥΑ Υπ ΕΔΔΑ & Υπ Οικ.», δυνάμει της ίδιας εξουσιοδοτικής 

διάταξης (άρθρο 5 παρ. 33 του Ν. 2685/1999), που επαύξησαν το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης αυτής, ήτοι 

εκδόθηκαν η ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, με την οποία αυξήθηκε σε 480.000 δραχμές από 1-1-2001, η 

ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, με την οποία αυξήθηκε σε 2.112 ευρώ από 1-1-2002, η ΚΥΑ 2/6771/0022/5-

2-2004, με την οποία αυξήθηκε 206 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2004, η ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005 (ΦΕΚ 

Β΄ 1018/19.7.2005), με την οποία αυξήθηκε σε 238 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2005 και σε 270 ευρώ μηνιαίως 

από 1-7-2005, η ΚΥΑ 2/50025/0022/3-10-2006 (ΦΕΚ Β΄ 1489/16.10.2006), με την οποία αυξήθηκε σε 325 

ευρώ μηνιαίως από 1-7-2006 και η ΚΥΑ 2/95080/0022/29-12-2008 (ΦΕΚ Β΄ 2684/31.12.2008), η οποία 

τροποποίησε την αμέσως προηγούμενη, με την οποία αυξήθηκε σε 365 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2008) (ΑΠ 

248/2015, ΑΠ 15/2013).  

 Περαιτέρω, κατά το άρθρο 269 παρ. 2 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» «2. 

Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι 

δυνατόν να συγχωνευθούν έως 31.12.2007 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 262» και κατά το άρθρο 270 παρ. 1 

του ίδιου Κώδικα «1.Επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου εξακολουθούν μέχρι 

τη συγχώνευση, λύση ή μετατροπή τους να διέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 490/1995».  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 277 του Π.Δ/τος 410/1995, όπως ισχύει «1. Οι δήμοι και κοινότητες μπορούν 

να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν μαζί με άλλα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν: α) για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την 

εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, β) για την 

παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού γ) για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων…2…3. Η σύσταση αμιγούς 

δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση γίνεται, μετά πλήρη 

οικονομικοτεχνική μελέτη, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, και πράξη του περιφερειακού διευθυντή που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του περιφερειακού διευθυντή περιλαμβάνει όλα 

τα στοιχεία της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της 

επιχείρησης και σε περίπτωση συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο 

υποθηκοφυλακείο. 4. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση δημοτικής ή 

κοινοτικής επιχείρησης αναφέρονται η επωνυμία, ο σκοπός, η διάρκεια και η έδρα της επιχείρησης, η 

Διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, τα σχετικά με τη διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης καθώς και κάθε 

άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 5. Οι παραπάνω δημοτικές 

ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από αυτόν το νόμο…. 7. Η ευθύνη δήμου ή 

κοινότητας, που συνιστά ή συμμετέχει σε επιχείρηση του άρθρου 285 περιορίζεται στη συμμετοχή της στο 

κεφάλαιο της επιχείρησης». 

 Κατά το άρθρο 278 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει, «1. Οι δημοτικές ή κοινοτικές 

Επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη, τα οποία 

ορίζονται μαζί με αναπληρωτές, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον 

δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη 

μειοψηφία, ένας είναι εκπρόσωπος, των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους 

από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής. Τα υπόλοιπα μέλη 
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είναι δημότες ή κάτοικοι του δήμου ή της κοινότητας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο 

της επιχείρησης. 2. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον 

πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης 

προσλαμβάνεται διευθυντής της ή ορίζεται ως διευθυντής ένα από τα μέλη του. Στον κανονισμό 

προσωπικού της παραγράφου 2 του άρθρου 283 καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχει ο διευθυντής 

της επιχείρησης». 

 Κατά άρθρο 280 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, «1. Η διαχείριση των επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με 

ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από τη δημοτική ή την κοινοτική», κατά 

το άρθρο 281 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «1. Η ταμειακή υπηρεσία των επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητη από τη 

δημοτική ή την κοινοτική» και κατά το άρθρο 282 του ίδιου Κώδικα «1. Οι αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αν αφορούν: α) την ψήφιση του 

προϋπολογισμού της επιχείρησης, β) την αγορά ή Εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με 

εμπράγματο δικαίωμα, γ) τη διάθεση των καθαρών κερδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του 

άρθρου 280. και δ) την επέκταση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Δεν απαιτείται έγκριση αν πρόκειται 

για αγορά και πώληση ακινήτων από Επιχειρήσεις οικιστικής δραστηριότητας. 2. Το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο εγκρίνει τον ισολογισμό και την έκθεση των πεπραγμένων, αν προβλέπεται η σύνταξή τους από 

το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 5 του άρθρου 283. Επίσης μπορεί ν` αποφασίζει τη διενέργεια 

έκτακτου διαχειριστικού και ταμειακού ελέγχου από τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του άρθρου 281». 

 Κατά το άρθρο 283 παρ. 1, 2,3 και 5 του ίδιου Κώδικα «1. Οι Κανονισμοί που συντάσσονται από το 

διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο είναι: α) Ο 

εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίον καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση και οι 

Αρμοδιότητες των υπηρεσιών της επιχείρησης και το ανώτατο όριο του αριθμού του προσωπικού και β) ο 

κανονισμός Διαχείρισης. 2. Από το διοικητικό συμβούλιο συντάσσεται κανονισμός προσωπικού, που 

καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την πρόσληψη, τα προσόντα του προσωπικού και το πειθαρχικό του 

δίκαιο. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συντάσσονται και άλλοι Κανονισμοί, που 

κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της επιχείρησης. 3. Το Προσωπικό των επιχειρήσεων συνδέεται με 

αυτές με σχέση ιδιωτικού δικαίου…. 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κώδικα 

φορολογικών στοιχείων τα θέματα που αναφέρονται στην τήρηση των βιβλίων και των λοιπών φορολογικών 

στοιχείων των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, τα σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία 

κατά κατηγορία επιχειρήσεων, τις αποσβέσεις, τα αποθεματικά, το διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία 

του Περιφερειακού Διευθυντή». 

 Κατά το άρθρο 284 του ίδιου Κώδικα «Οι Επιχειρήσεις διαλύονται με τη συμπλήρωση του χρόνου για 

τον οποίο είχαν συσταθεί, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τη συστατική απόφαση. 

Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται 

στο δήμο ή στην κοινότητα που την είχε συστήσει. 

 Κατά το άρθρο 287 του ίδιου Κώδικα «1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 277 έως 285 καθώς και: α) Ο τρόπος 

εκλογής των εκπροσώπων των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο και τα κριτήρια επιλογής των 

κοινωνικών φορέων που θα εκπροσωπηθούν. β) Τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, τα σχετικά με τη διαδικασία διορισμού, τη θητεία και την αντικατάστασή τους. γ) 

Τα θέματα που αφορούν τη Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, την 

απαρτία και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, του 

προέδρου και του διευθυντή της επιχείρησης. δ) Η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του οργάνου που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 285. 2. Κατά τα λοιπά στις Επιχειρήσεις που προβλέπονται από 

τα άρθρα 277-285 εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας». 
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 Τέλος κατά το άρθρο 291 παρ. 1 και 7 του ίδιου ¨παραπάνω Π.Δ. «1. Για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος εκτός από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται και αυτές που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 288, 289, 290 και οι: ……7. Οι επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, του Ν. 1069/1980 του Ν. 890/1979 

και του Ν. 2234/1952, δεν υπάγονται στους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 

Ν. 1256/1982»     

 Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, μόνιμο και 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου,, χορηγήθηκε από τις 1-3-2000 εφάπαξ 

αποζημίωση αρχικά ποσού 360.000 δραχμών ετησίως, η οποία αυξανόταν με βάση τις παραπάνω κοινές 

υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 

Οικονομικών, που εκδίδονταν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, και η οποία 

καθορίστηκε τελικά στο ποσό των 325 ευρώ από 1-7-2006 και στο ποσό των 365 ευρώ από 1-1-2008 το 

μήνα. Η παραπάνω παροχή δεν χορηγήθηκε στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ Α΄ 

Βαθμού.            

 Από τις παραπάνω διατάξεις του ΠΔ 410/1995, που είναι σχεδόν ίδιες με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», προκύπτει επίσης ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις του 

άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 ως προς τη λειτουργία τους διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής 

οικονομίας, λειτουργούν  ως δημοτικές επιχειρήσεις, διαθέτουν πλήρη νομική, διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια έναντι του Δήμου Ρόδου, αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού, ανεξάρτητα από το νομικό 

πρόσωπο του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και ήδη δήμου στον οποίο ανήκουν, διοικούνται από ίδιο Διοικητικό 

Συμβούλιο, στη λειτουργία του οποίου δεν παρεμβάλλεται ο οικείος Δήμος, έχουν δικό τους Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαφορετικό από του οικείου Δήμου, τον οποίο ψήφιζε το δικό τους Διοικητικό 

Συμβούλιο, με τον οποίο καθορίζεται η οργάνωση, η σύνθεση και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών τους, ο 

αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού τους, το οποίο συνδέεται με αυτές με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είχαν δικό τους μισθολόγιο όσον αφορά τους εργαζομένους τους και δεν 

υπάγονταν μέχρι πριν από λίγο στο ενιαίο μισθολόγιο που υπάγονταν οι υπάλληλοι του οικείου Δήμου. 

Επίσης έχουν δική τους περιουσία, δικούς τους πόρους και δικό τους προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και 

επίσης έχουν αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και διατάκτη αυτής. Δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση οι 

δημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 277 του ΠΔ 410/1995 δεν ταυτίζονται με τον οικείο Δήμο, ούτως ώστε 

να αποτελούμε απλή υπηρεσία αυτού, γιαυτό και είναι διαφορετικό το νομικό καθεστώς που διέπει τους 

υπαλλήλους των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Επομένως οι υπάλληλοι των δημοτικών 

επιχειρήσεων σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δικαιούνταν την παραπάνω μηνιαία εφάπαξ αποζημίωση, 

που καθορίστηκε με τις παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις, αφού αυτή χορηγείτο μόνο στους 

υπαλλήλους των ΟΤΑ A΄ Βαθμού, δεν δικαιούνται δε αυτήν ούτε με την επίκληση των διατάξεων των 

άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1β του Συντάγματος, καθόσον η διαφορετική νομοθετική ρύθμιση ως προς την 

παροχή αυτή δικαιολογείται από γενικότερους λόγους κοινωνικού συμφέροντος, ενόψει του ότι ο 

εργαζόμενοι στις παραπάνω δημοτικές επιχειρήσεις, ως εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία από εκείνην των υπαλλήλων των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. στους 

οποίους χορηγείτο η παραπάνω παροχή (ΑΠ 248/2015, ΑΠ 2257/2013, ΑΠ 1292/2013, ΑΠ 903/2013, ΑΠ 

15/2013, ΑΠ 1585/2010, ΑΠ 690/2010).        

 Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω, ενόψει του ότι με τη με αριθμό 1793/18-12-1995 απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Δωδ/σου, η οποία λήφθηκε μετά τη με αριθμό 578/1995 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ρόδου και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1067/29-12-

1995 (βλ. σχετ. 2,3 και 4), συστάθηκε από τον πρώην Δήμο Ρόδου, του οποίου εμείς είμαστε καθολικός 

διάδοχος δυνάμει του ν. 3852/2010, η παραπάνω δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΚΡ)», ως ίδιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο 

διεπόταν από τις διατάξεις των άρθρων 277 επ. του ΠΔ 410/1995 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

σύμφωνα δε με το άρθρο 11 της παραπάνω ιδρυτικής απόφασης το προσωπικό της συνδεόταν με αυτήν με 
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σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι εργαζόμενοι σαυτήν δεν δικαιούνταν την παραπάνω χρηματική 

παροχή.  

 Εξάλλου κατά το άρθρο 560 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του 

ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, 

αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας 

δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του, ή αν εφαρμοστεί ενώ δεν έπρεπε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 

εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με 

εσφαλμένη υπαγωγή, ήτοι όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, αν το δικαστήριο 

ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα 

εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την 

επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ΟλΑΠ 7/2012, 3/2012, 35/2007, 

7/2006 και 4/2005, (ΑΠ 12/2009). Με το λόγο αυτό αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου 

κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά 

σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 

απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή 

απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (Ολ.ΑΠ 7/2012, 27/1998 και 28/1998).  

 Με το μοναδικό λόγο της παραπάνω έφεσης μας ζητήσαμε να εξαφανιστεί η παραπάνω έφεσή μας: 

«Γιατί η εκκαλούμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 

22 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής 

ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των 

ΟΤΑ", που υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε "Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης" και αφ' ετέρου της "Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)", τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

Κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & 

Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5§3 Ν. 2685/1999, και τις ΚΥΑ 2/71516/0022/12-12-2001, 

ΚΥΑ 2/31607/0022/17-6-2002, ΚΥΑ 2/6771/0022/5-2-2004, ΚΥΑ 2/35576/0022/13-7-2005, ΚΥΑ 

2/50025/0022/3-10-2006 και ΚΥΑ 2/95080/0022/31-12-2008 (κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών), που εκδόθηκαν 

κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990 και 291 ΠΔ 

410/1995 και δέχτηκε ότι με το Ν. 2346/1995 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2685/1999) προβλέφθηκε η 

χορήγηση «εξόδων κίνησης» για τους υπαλλήλους που υποβάλλονται σε μετακινήσεις κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, για δε τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. ειδικότερα, ορίστηκε η κατ΄ αποκοπή καταβολή 

εξόδων κινήσεως με την ΚΥΑ με αριθ. 2040222/4110/00221/19.6.1998 υπό μορφή, αρχικά, ετήσιας 

αποζημίωσης (ανερχόμενης σε δρχ.90.000 το έτος 1998 και σε δρχ. 120.000 εφ
1
 εξής) η δε καταβολή αυτής 

γίνονταν με ξεχωριστό τίτλο πληρωμής, τμηματικά, αρχικώς στο τέλος κάθε τριμήνου, από δε της 

01.01.2001 και εντεύθεν σε μηνιαία βάση.  

 Ότι στη συνέχεια, ακολούθησαν διαδοχικές τροποποιήσεις της αρχικής ΚΥΑ, με τις οποίες αυξήθηκε 

το ποσό των εξόδων κίνησης κατ' αναλογία προς την κλιμάκωση των μετακινήσεων, λόγω της γεωγραφικής 

επέκτασης των ορίων των Ο.Τ.Α Α
1
 βαθμού και της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του κόστους των. Ότι 

ειδικότερα, με την αριθμ. 2/54621/0022/22-7-99 κοινή (Υπουργική) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1558/3-8-99 και 

τροποποίησε την αριθμ. 2040222/4110/0022/19-6-98 κοινή απόφαση τους, χορηγήθηκε, κατ' αποκοπή και 

σαν εφάπαξ αποζημίωση οριζόμενη στο χρηματικό ποσό των 210.000 δραχμών για το έτος 1999 και 

συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-4-1999 μέχρι 31-12-1999 και στο χρηματικό ποσό 240.000 

δραχμών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2000 και εφεξής, για την κάλυψη των δαπανών κίνησης στις 

οποίες υποβάλλονται λόγω της φύσης της απασχόλησης των. Ότι με τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 

κοινή (Υπουργική) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
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Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1.497/Β/7-12-2000 και τροποποίησε την με αριθμό 

2/648/0022/30-12-99 απόφαση τους, χορηγήθηκε κατ' αποκοπή και σαν εφάπαξ αποζημίωση οριζόμενη στο 

χρηματικό ποσό των 396.000 δραχμών (από το ποσό των 300.000 δραχμών που ίσχυε μέχρι τότε) από 1-3-

2000 και εφεξής. Ότι με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/50025/0022/3-10-2006 κοινή Υπουργική απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών 

καθορίστηκε η εφάπαξ αποζημίωση για μεν το χρονικό διάστημα από 1-1-2005 μέχρι 30-6-2005 στο 

χρηματικό ποσό των 238 ευρώ το μήνα για δε το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 και εφεξής στο χρηματικό 

ποσό των 270 ευρώ το μήνα. Ότι τέλος, με τη με αριθμό 2/95080/0022/31-12-2008 κοινή Υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & 

Οικονομικών η εφάπαξ αποζημίωση για μεν το χρονικό διάστημα από 1-1-2008 και εφεξής, στο χρηματικό 

ποσό των 365 ευρώ το μήνα. Ότι από όλα αυτά προκύπτει, επίσης, ότι η παραπάνω χρηματική παροχή 

αποτελεί αποζημίωση για την κάλυψη δαπανών στις οποίες υποβάλλονται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α, λόγω 

της φύσης των καθηκόντων τους που επιβάλλει (μεταξύ άλλων) συνεχείς μετακινήσεις εντός των ορίων της 

έδρας τους. 

 Ότι περαιτέρω η έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίστηκε με το Ν. 1232/1982 (άρθρο 9 παρ. 

1) και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1256/1982 επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του 

Ν. 1892/1990. Ο όρος αυτός έχει οργανική έννοια και περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά πρόσωπα ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ' αρχήν από το διοικητικό 

δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ), ή κατ' αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες τις Τράπεζες που ανήκουν στο 

Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. 

Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). 

Από την έννοα του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια 

αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β') και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε'). Επίσης στην παρ. 9 

του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και 

οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 δεν υπάγονται στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 

Ν. 1256/1982.  

 Ότι ωστόσο, από το νόμο οι ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή 

διέπονται από κανόνες ιδιωτικού δικαίου δεν σημαίνει ότι είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ δηλαδή κατά 

βάση είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κατά το μέρος όμως που ασκούν αρμοδιότητες που 

προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές ενεργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). 

Ωστόσο, κατά τον καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου Επαμ. Σπηλιωτόπουλο τα νομικά πρόσωπα που 

διέπονται κατ' αρχήν από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου πλην όμως κατά την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή να 

ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη των σκοπών τους ορθότερον είναι να 

ονομάζονται. Δημόσια νομνκά πρόσωπα ή νομκά πρόσωπα χοχ> δημόσιου τομέα. Τέλος, το γεγονός ότι 

συνήθως χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποδηλώνει μόνο το εφαρμοστέο δίκαιο 

και όχι τη φύση των νομικών αυτών προσώπων ως δημοσίων ή ιδιωτικών (βλ. Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. 

Σπηλιωτόπουλου, ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). 

 Ότι ο όρος δημόσιος τομέας έχει χρησιμότητα αναφοράς για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της 

νομοθεσίας. Τούτο σημαίνει ότι για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας μπορεί στην έννοια 

του δημοσίου τομέα να μην υπάγονται όλοι οι φορείς αυτού αλλά ορισμένοι. Έτσι, από την έννοια του 

δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 51 Ν. 1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι ο επιχειρήσεις αυτές είναι φορείς του δημοσίου τομέα. Αντίθετα, για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ) στην έννοια του δημόσιου τομέα 

περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α , ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό 

τους ως Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι 
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καθορίζει εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου 

νόμου ενάμ^ΐπάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική διάταξη και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη 

κατισχύει της γενικής διάταξης (βλ. και υπ' αρ. 772/2011 γνωμοδότηση του ΝΣΚ). 

 Ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 578/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου Νομού 

Δωδεκανήσου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17931/18-12-1995 απόφαση του Περιφερειακού 

Διευθυντή και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμός φύλλου 1067 τεύχος δεύτερο της 29-12-1995, 

συστάθηκε η ΔΕΚΡ νπιδ, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ» και διακριτικό τίτλο (Δ.Ε.Κ.Ρ.), που έδρευε στον Δήμο Ρόδου. Ωστόσο, από το συνδυασμό των 

προσκομισθέντων μετ' επικλήσεως σχετικών εγγράφων και των διατάξεων των άρθρων 108 παρ. 1, 111 παρ. 

2, 283 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκύπτει ότι μετά την λύση και λήξη της εκκαθάρισης του 

εναγομένου οι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται στο νεοσύστατο ενιαίο (καλλικρατικό) Δήμο Ρόδου (βλ. υπ' 

αρ. 492/2012 απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ Δήμου Ρόδου επί λέξει: «...προτείνεται η οριστική λύση της με 

ανάληψη από τον Δήμο Ρόδου των ελάχιστων υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που υπάρχουν ή και για αυτές 

που μπορεί στο μέλλον να προκύψουν... »).  

 Ότι περαιτέρω, οι δύο πρώτες εφεσίβλητες ετύγχαναν μέχρι την άσκηση της αγωγής υπάλληλοι της 

ΔΕΚΡ (με τις αντίστοιχες στην αγωγή τους ειδικότητες και ημεροχρονολογίες πρόσληψης η καθένας από 

αυτές), εργαζόμενεςι σ' αυτό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου) αορίστου χρόνου. Ότι 

ο τρίτος εφεσίβλητος  ήταν και αυτός υπάλληλος της ΔΕΚΡ (προσληφθείς και απολυθείς κατά την 

αναφερόμενη στην αγωγή ημεροχρονολογία και με την αντίστοιχη ειδικότητα), εργαζόμενος σ' αυτό με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ιδιωτικού δικαίου) αόριστου χρόνου, σήμερα δε, είναι συνταξιούχοι από 

τις προαναφερόμενες στην αγωγή ημεροχρονολογίες. Επίσης, αποδείχθηκε ότι όλοι εφεσίβλητοι ήταν μέλη 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ- ΟΤΑ) και οι όροι 

αμοιβής και εργασίας τους ρυθμίζονταν από τις συναπτόμενες, με βάση το Ν. 1876/1990 μεταξύ των 

εκπροσώπων των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και της ΠΟΠ - ΟΤΑ, ΣΣΕ «για τους όρους 

αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ΟΤΑ». Έτσι, οι εφεσίβλητοι ελάμβαναν 

αποδοχές με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες υπάγεται το 

προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που 

απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες (ΠΟΠ - ΟΤΑ) στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς που εξαρτώνται ή 

επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου, τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας προσωπικού της Δ.Ε.Κ.Ρ., καθώς και με βάση τις διατάξεις του από 

Φεβρουάριος 1998 Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της ΔΕΚΡ.  

 Ότι στο μεν άρθρο «1» αυτών των Συμβάσεων ορίζονται τα εξής: «στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής 

υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως 

τακτικό και δόκιμο προσωπικό σε κάθε είδους δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης, 

τηλεθέρμανσης, όλης της χώρας....», στο δε άρθρο «7» τα εξής: «ως ημέρες αργίας-ωράριο εργασίας για 

τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις στους οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ειδικότερα, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ισχύει η από 21-12-2000 

υπογραφείσα μεταξύ των: α)Στυλιανού Παναγιώτου, υπάλληλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

β)Άννας Μαρκάκη, εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 

οποία εξουσιοδοτήθηκε γι' αυτό με την αριθμ. 1222/2-6-2000 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γ) Ζαφείριου Πέρρου, Προέδρου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π - Ο.Τ.Α.) - Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, η ισχύς της οποίας άρχισε από την 1-1-2000 και με την οποία (άρθρο 7) εξακολούθησαν να 

ισχύουν οι προηγούμενες Σ. Σ. Ε. κατά το μέρος που δεν τροποποιήθηκαν με αυτήν. Ωστόσο, πρέπει να 

αναφερθεί, ότι στην προαναφερόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με ημερομηνία 21-12-2000 και στο 
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άρθρο «5» αυτής ρητά αναφέρονται και τα εξής: «η αριθμ. 2/83422/0022/5-12-2000 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (η οποία μνημονεύεται 

αμέσως πιο πάνω) έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της για τους υπαγόμενους στο άρθρο «1» της 

παρούσας», σύμφωνα με την οποία αυτή αφορά και το προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως εν 

προκειμένω τυγχάνουν οι ενάγοντες. Επομένως, η καταβολή των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης που 

προβλέφθηκε με τις προαναφερθείσες στη μείζονα σκέψη της παρούσης κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, οι 

οποίες, στη συνέχεια, ενσωματώθηκαν, αντίστοιχα, στις Σ.Σ.Ε 13-7-98 ΠΟΤ - ΟΤΑ (άρθρο 6), Σ.Σ.Ε 5-1-

2000 ΠΟΤ - ΟΤΑ (άρθρο 5), την από 1-6-2001 Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε- Δ. Ε. 

Υ, Α καθώς επίσης και με τις από 7-8-2003 και από 26-3-2004 (Π.Κ 11/1-4-2004) όμοιες Κλαδικές 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουν γίνει όροι (αυτών των συλλογικών συμβάσεων) 

και οι παραπάνω εκδοθείσες κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και να ισχύουν αυτοδίκαια, πλέον, και στα μέλη 

των εμπλεκόμενων οργανώσεων, δηλαδή και στο προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων, όπως εν 

προκειμένω τυγχάνουν οι ενάγοντες.  

 Ότι κατά συνέπεια των ανωτέρω και σύμφωνα με την προεκτεθείσα μείζονα σκέψη προκύπτει ότι οι 

εφεσίβλητοι ήταν μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(ΠΟΠ- ΟΤΑ), για τους οποίους προβλεπόταν η αποζημίωση των εξόδων κίνησης τότε, σύμφωνα με την 

συνταγματική αρχή της ισότητας, όπως αυτή εξειδικεύεται και μέσω της αρχής της ίσης μεταχείρισης στις 

εργασιακές σχέσεις, πρέπει και αυτοί να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση. Εξάλλου, οι δημοτικές 

επιχειρήσεις, όπως εν προκειμένω η ΔΕΚΡ, αποτελούν νπιδ, ως προς το νομικό καθεστώς που τα διέπει, 

έχουν συσταθεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, βαίνουν παράλληλα με τον οικείο οργανισμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης που τις ιδρύει, ελέγχονται από αυτούς και ανήκουν στην έννοια του δημοσίου τομέα. 

Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε διαφοροποίηση του προσωπικού των δημοτικών επιχειρήσεων σε σχέση με 

το προσωπικό των ΟΤΑ δεν είναι ανεκτή από την έννομη τάξη.  

 Με όσα παραπάνω δέχτηκε η εκκαλούμενη απόφαση έκαμε δεκτή την αγωγή στην κύρια βάση της και 

υποχρέωσε την ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους εφεσίβλητους τα παραπάνω αναφερόμενα για τον 

καθένα ποσά ως έξοδα κίνησης.  

 Αν όμως η εκκαλούμενη απόφαση ερμήνευε και εφάρμοζε ορθά τις παραπάνω διατάξεις, τις ΣΣΕ και 

τις ΚΥΑ, έπρεπε να δεχτεί ότι κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου, αλλά και την 

ισότητα του νόμου έναντι αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν 

πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην 

αντιμετωπίζει κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό 

επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, τη συνδρομή των οποίων 

ελέγχουν τα δικαστήρια. Συνεπώς, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων 

και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, 

για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος, που επιβάλλει την ειδική εκείνη μεταχείριση, η διάταξη που εισάγει 

τη δυσμενή αυτή μεταχείριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Στην περίπτωση αυτή, προς 

αποκατάσταση της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρμοσθεί και για εκείνους, σε βάρος 

των οποίων έγινε η δυσμενής διάκριση, η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε 

η ειδική ρύθμιση, διότι μόνο με τον τρόπο αυτό αίρεται η κατάσταση που δημιουργήθηκε από την 

παραβίαση της ανωτέρω αρχής (ΑΠ 15/2013, ΑΠ 690/2012).  

 Ότι γενικότεροι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος για τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των 

αποδοχών κατηγοριών εργαζομένων, που παρέχουν την ίδια εργασία και υπό τις ίδιες συνθήκες, συντρέχουν 

όταν η κάθε κατηγορία παρέχει την εργασία κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς ήτοι, όταν η μία 

κατηγορία παρέχει τις υπηρεσίες της με σχέση δημοσίου δικαίου και η άλλη με σχέση ιδιωτικού δικαίου ή 

προκειμένου περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, όταν η μία απασχολείται στο 

Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. και η άλλη σε Ν.Π.Ι.Δ. ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα (ΑΠ 15/2013, ΑΠ 

690/2012).  
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 Ότι η ΔΕΚΡ ήταν ΝΠΙΔ και δεν ίσχυε για το προσωπικό της η από 21-12-2000 Κλαδική ΣΣΕ «για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ», που 

υπεγράφη μεταξύ των εκπροσώπων, αφ' ενός του Δημοσίου και του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αφ' ετέρου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)», στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι «στις διατάξεις 

της, υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων 

που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, των Δήμων και Κοινοτήτων και σε Οργανισμούς, που εξαρτώνται ή 

επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου 

και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στη δύναμη της ΠΟΠ - ΟΤΑ ...» 

και με το άρθρο 5 της της οποίας ορίστηκε ότι για τους υπαγομένους στο πεδίο εφαρμογής της βάσει του 

ανωτέρω άρθρου 1 αυτής, ισχύει πλέον και η υπ' αρ. 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή Υπουργική απόφαση 

Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & Οικονομικών, εκδοθείσα δυνάμει του 

άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2685/1999, σύμφωνα με την οποία χορηγείται από 1/3/2000 εφάπαξ αποζημίωση 

του προσωπικού των ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας ποσού δραχμών 396.000 το χρόνο. Ούτε φυσικά ίσχυαν για το 

προσωπικό της ΔΕΚΡ όλες οι πααραπάνω ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 3 

του Ν. 2685/1999, με τις οποίες χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης στους υπαγόμενους στην παραπάνω ΣΣΕ και 

με τις οποίες στη συνέχεια αυξανόταν το ποσό των εξόδων κίνησης (ΑΠ 15/2013).  

 Έτσι που έπρεπε να δεχτεί η εκκαλούμενη απόφαση έπρεπε να απορρίψει εξ ολοκλήρου την 

παραπάνω αγωγή των εφεσίβλητων». 

 Ήτοι με το μοναδικό λόγο της έφεσής μας ζητούσαμε να εξαφανιστεί η παραπάνω πρωτόδικη 

απόφαση, καθόσον οι παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις δεν ίσχυαν για το προσωπικό της ΔΕΚΡ ούτε 

μπορούσαν να επεκταθούν αυτές σαυτό με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, λόγω του 

ότι το προσωπικό της ήταν διαφορετικής κατηγορίας από αυτό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στο οποίο ίσχυαν οι 

παραπάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις. Επομένως οι αναιρεσίβλητοι και τότε εφεσίβλητοι δεν δικαιούνταν 

την παραπάνω παροχή και γιαυτό η αγωγή τους ήταν νομικά αβάσιμη και εσφαλμένα την έκαμε δεκτή το 

πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 

 Όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή 

του δέχτηκε τα εξής: «Με την με αριθμό 211/2010 αγωγή τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου, οι 

ενάγοντες και στην παρούσα δίκη εφεσίβλητοι, εξιστορούσαν ότι η πρώτη και δεύτερη αυτών συνδέονταν 

με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, το αυτό και ο τρίτος ο οποίος πλέον 

είχε συνταξιοδοτηθεί. Ότι οι αποδοχές τους διέπονταν από τις ισχύουσες εκάστοτε συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ΟΤΑ και ότι ως 

εκ τούτου, εντασσόμενοι στο ενιαίο μισθολογικό σύστημα του Ν. 2470/1997 αλλά και του Ν. 3205/2003, 

δικαιούνται την καταβολή της αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, όπως ειδικότερα στο δικόγραφο της 

αγωγής τους αναφέρονται. Με βάση τα ως άνω περιστατικά ζητούσαν να υποχρεωθεί το εναγόμενο να 

καταβάλει σε ένα έκαστο αυτών για το χρονικό διάστημα από 1/1/2006 μέχρι 1/1/2010, το ποσό της 

αποζημίωσης των εξόδων κίνησης, όπως αναλυτικά εκτίθενται τα αιτούμενα κονδύλια στην αγωγή τους, 

άλλως με βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξίας λόγω παράνομης παράλειψης των οργάνων του εναγομένου 

να συμπεριλάβουν την επίδικη αποζημίωση στις οικείες μηνιαίες μισθολογικές τους καταστάσεις και όλως 

επικουρικά με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 

αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και να καταδικαστεί το 

εναγόμενο στη δικαστική τους δαπάνη. 

 «Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, με την εκκαλούμενη απόφαση του που εκδόθηκε κατά την ειδική 

διαδικασία, κρίνοντας καταρχήν ότι η αγωγή αρμοδίως εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του και ότι είναι 

ορισμένη, έκανε αυτή δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, απορρίπτοντας στο σύνολο τους τους ισχυρισμούς του 

εναγομένου. Ήδη, με την υπό κρίση έφεση του, ο εναγόμενος-εκκαλών παραπονείται, κατ' εκτίμηση του 

κρινόμενου δικογράφου του, με τον μοναδικό λόγο έφεσής του κατά αυτής, σύμφωνα με τον οποίο η 
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εκκαλουμένη απόφαση εφάρμοσε εσφαλμένα το νόμο, διότι έκρινε ότι οι εργαζόμενοι στη δημοτική 

επιχείρηση καθαριότητας Ρόδου αποτελούν προσωπικό ΟΤΑ και ως εκ τούτου υπάγονται στις διατάξεις της 

κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 

των ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του εκκαλούντος, οι ενάγοντες-εφεσίβλητοι ως προσωπικό 

της ΔΕΚΡ αποτελούσαν εργαζομένους σε ΝΠΙΔ και επομένως παρείχαν την εργασία τους κάτω από 

διαφορετικό νομικό καθεστώς, μη υπαγόμενοι στην ως άνω ΣΣΕ. Ο λόγος αυτός θα πρέπει να εξεταστεί 

περαιτέρω για τη βασιμότητα του, απορριπτόμενου του ισχυρισμού των εφεσίβλητων/εναγόντων περί 

ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του εκκαλούντος Δήμου Ρόδου, διότι ο τελευταίος ως καθολικός 

διάδοχος της αρχικά εναγομένης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ, που έχει λυθεί και εκκαθαριστεί, αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων 

αυτής, υπαρχουσών ή μελλοντικών, μη νοούμενης μερικής καθολικής διαδοχής και ως εκ τούτου 

νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της κρινόμενης έφεσης. 

 «Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, η έννοια του δημόσιου τομέα όπως 

προσδιορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 

1256/1982, περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά 

πρόσωπα ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ' αρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ) ή κατ' αρχήν από 

το ιδιωτικό δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες τις Τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε 

κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. Διοκητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, 

ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001). Από την έννοα του δημόσιου τομέα του 

άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β
’
) και οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε’). Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 

ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 

δεν υπάγονται στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 1256/1982. Ωστόσο, καίτοι από 

το νόμο οι ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν σημαίνει ότι αποτελούν και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Κατά το μέρος δηλαδή που ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές οι εν 

λόγω επιχειρήσεις ενεργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα 

διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον επομένως τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το 

δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη 

των σκοπών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Δημόσια νομικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα  

δημόσιου τομέα. Επομένως, καίτοι από την έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 

51 Ν. 1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

φορείς του δημοσίου τομέα, εντούτοις, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 

περ. γ) στην έννοια του δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους 

Ο.Τ.Α, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του 

Ν. 2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι καθορίζει εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την 

εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου ενώ η διάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική 

διάταξη και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη κατισχύει της γενικής διάταξης (βλ. και υπ' αρ.  772/2011 

γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Ως εκ τούτου, καίτοι οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ΝΠΙΔ ως προς το 

νομικό τους καθεστώς, επειδή όμως έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 

δεν έχουν ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με τον ΟΤΑ που ανήκουν, διότι δεν πρόκειται για αυθύπαρκτα 

νομικά πρόσωπα αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους σκοπούς λειτουργίας του εκάστοτε ΟΤΑ για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργιών του οποίου συστήθηκαν, το προσωπικό τους απολαμβάνει κατ’  ευθεία 

εφαρμογή των νομικών διατάξεων, ως άνω προαναφέρθηκε, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος, τα 

ισχύοντα της κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ. Ως εκ τούτου και για τους εργαζομένους στη ΔΕΚΡ ισχύει η με αρ. 2/83433/0033/5-

12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 και όλες οι 
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ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με τις οποίες χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης 

στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ. Τα αυτά έκρινε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο ουδόλως έσφαλε στην 

κρίση του και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να διατηρηθεί η απόφαση του, απορριπτόμενου του μοναδικού 

λόγου έφεσης και συνακόλουθα της κρινόμενης έφεσης ως προς τη βασιμότητα της. Τα δικαστικά έξοδα της 

παρούσας δίκης θα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου κανόνα δικαίου 

που εφαρμόστηκε». 

 Με βάση τις παραδοχές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε, χωρίς να παραθέσει καθόλου 

πραγματικά περιστατικά, ότι η παραπάνω πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ, καίτοι αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ως 

προς το νομικό της καθεστώς, επειδή όμως έχει συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 

και δεν έχει ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με εμάς, γιατί δεν πρόκειται για αυθύπαρκτο νομικό πρόσωπο 

αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους σκοπούς λειτουργίας μας, για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του 

οποίου συστήθηκε, το προσωπικό της απολαμβάνει κατ’ ευθεία εφαρμογή των νομικών διατάξεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος, όσα ισχύουν με βάση την παραπάνω 

κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 

των ΟΤΑ. Επομένως και για τους εργαζομένους στην πρώην ΔΕΚΡ, ήτοι τους αναιρεσίβλητους ίσχυε η με 

αριθμό 2/83433/0033/5-12-2000 κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του 

ν. 2685/1999 και όλες οι ΚΥΑ που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, με τις οποίες 

χορηγήθηκαν έξοδα κίνησης στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ και γιαυτό, εφόσον έτσι έκρινε και το 

Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, διατήρησε την απόφασή του και απέρριψε την έφεση μας.  

 Με την κρίση του αυτή και με βάση τα προεκτεθέντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εσφαλμένα 

ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 

του Συντάγματος, 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 1 και 5 της από 21-12-2000 Κλαδικής ΣΣΕ «για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ», που 

υπογράφτηκε μεταξύ των εκπροσώπων, αφενός του Δημοσίου και του τότε Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και αφετέρου της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ - ΟΤΑ)», τη με αριθμό 2/83422/0022/5-12-2000 Κοινή 

Υπουργική απόφαση Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, 

που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999, και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις των 

ίδιων Υπουργών που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση της ίδιας διάταξης: α) 2/71516/0022/12-12-2001, β) 

2/31607/0022/17-6-2002, γ) 2/6771/0022/5-2-2004, δ) 2/35576/0022/13-7-2005, ε) 2/50025/0022/3-10-2006 

και στ) 2/95080/0022/31-12-2008, ως επίσης και των άρθρων 51 του ν. 1892/1990, 9 παρ. 1 του ν. 

1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και 2 παρ. 8 του ν. 2643/1998. Επίσης το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Ρόδου δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 277 έως και 284 και 291 παρ. 1 και 7 του ΠΔ 410/1995 και 

269 παρ. 2 και 270 παρ. 1 του ν. 3463/2006, τις οποίες έπρεπε να εφαρμόσει. 

 Επομένως, έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατέστησε αναιρετέα την 

προσβαλλομένη απόφασή του κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 Κ.Πολ.Δ., καθόσον εσφαλμένα ερμήνευσε και 

εφάρμοσε όλες τις αμέσως παραπάνω διατάξεις, ενώ δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 277 έως και 

284 και 291 παρ. 1και 7 του ΠΔ 410/1995 και 269 παρ. 2 και 270 παρ. 1 του ν. 3463/2006, τις οποίες έπρεπε 

να εφαρμόσει, αλλά και κατά το άρθρο 560 αρ. 6 του Κ.Πολ.Δ. καθόσον δεν έχει καθόλου αιτιολογία, αφού 

δεν παραθέτει καθόλου πραγματικά περιστατικά τα οποία να υπαγάγει στις παραπάνω διατάξεις που 

εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε.  

Επειδή ο λόγος αυτός της αίτησής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 
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Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. 

Να αναιρεθεί η με αριθμό 234/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να γίνει 

δεκτή η από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 20/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 282/12-8-2014) έφεσή μας, που στρεφόταν κατά των αναιρεσίβλητων και 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και να απορριφθεί η από 21-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 211/22-12-2010 αγωγή των αναιρεσίβλητων, που στρεφόταν κατά της λυθείσας πρώην 

δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)» και η οποία απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2017 

  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή 

και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους αίτησης αναίρεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 22-1-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή των αναιρεσίβλητων. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75696/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης 

Μαλανδράκη του Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα 

και της με αριθμό 234/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου» στο δημοτικό 

συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη σχετική απόφαση. 
 

ΘΕΜΑ 11ο                                                                Aπόφ. Αρ.668   / 2018 (Ω6ΝΦΩ1Ρ-ΨΚΞ) 

Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του 

Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 233/2017 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75869/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75869/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    
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ΘΕΜΑ: Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης Μαλανδράκη του 

Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα και της με αριθμό 

233/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

Η Ειρήνη Μαλανδράκη του Γεωργίου, η Μαρία Σκάρου του Γαβριήλ και ο Κων/νος Σπανός του Νικήτα 

άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την από 21-12-2010 

και με αριθμό κατάθεσης 212/22-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, με την 

οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια ΔΕΚΡ) με 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία που 

ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τον τρίτο που 

αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 10-4-2010.  

Με βάση αυτά ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, που 

προβλεπόταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα 

στην πρώτη και δεύτερη από αυτούς το ποσό των 10.472 ευρώ στην καθεμία, για το χρονικό διάστημα από 

1-1-2006 μέχρι τις 15-11-2010 και στον τρίτο το ποσό των 9.035 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-

2006 μέχρι τις 10-4-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή κατέστη απαιτητή, 

επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 43/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος,13 παρ. 1 και 2 του ν. 

2738/1999, 14 του ν. 3016/2002, 28 παρ. 4 και 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003, των υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002, ως επίσης τις διατάξεις των άρθρων 

9 παρ. 1 του ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, 51 του ν. 1892/1990, 291 του ΠΔ 410/1995 και 2 παρ. 

8 του ν. 2643/1008, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους 

παραπάνω τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με την αγωγή τους, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 

επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω και της αμέσως παραπάνω απόφασης ο Δήμος Ρόδου άσκησε την από 25-7-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 21/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

279/12-8-2014) έφεσή του, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσε να 

εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή άσκησε ο Δήμος Ρόδου υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είναι καθολικός διάδοχος της 

παραπάνω δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-

2011, λύθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια 

δε με τη με αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ολοκληρώθηκε η 

εκκαθάρισή της και λύθηκε οριστικά. 
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Επί της παραπάνω έφεσης εκδόθηκε η με αριθμό 233/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 

η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν, στη συνέχεια δε κατά των παραπάνω ο 

Δήμος Ρόδου άσκησε την από 11-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 5/12-10-2017 αίτησή του, που 

απευθύνεται στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την αναίρεση της απόφασης αυτής, δικάσιμος της οποίας 

ορίστηκε η 22-1-2019 και η οποία έχει ως εξής: 

««ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 

Α Ι Τ Η Σ Η 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ», που εδρεύει στη Δ.Κ. 

Ρόδου του Δήμου Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 997561152 Δ.Ο.Υ. Ρόδου). 

Κ Α Τ Α 

4. Ειρήνης Μαλανδράκη του Γεωργίου 

5. Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ 

6. Κων/νου Σπανού του Νικήτα, κατοίκων Δ.Κ. Ρόδου του Δήμου Ρόδου.  

 

ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ 

Της με αριθμό 233/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου. 

  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι αναιρεσίβλητοι άσκησαν εναντίον της λυθείσας πρώην δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)», που έδρευε στη Ρόδο την 

από 21-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 212/22-12-2010 αγωγή τους, που απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο 

Ρόδου, με την οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν υπάλληλοι της πρώην δημοτικής επιχείρησης (στη συνέχεια 

ΔΕΚΡ) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, είχαν προσληφθεί από αυτήν την ημερομηνία 

που ανέφεραν στην αγωγή τους και εργάζονταν σαυτήν μέχρι την άσκηση της αγωγής, εκτός από τον τρίτο 

που αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης στις 10-4-2010.  

Με βάση αυτά ζητούσαν να καταβάλει σαυτούς η ΔΕΚΡ τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, που 

προβλεπόταν κατά τους ισχυρισμούς τους από τις διατάξεις που αναφέρονται στην αγωγή και συγκεκριμένα 

στην πρώτη και δεύτερη από αυτούς το ποσό των 10.472 ευρώ στην καθεμία, για το χρονικό διάστημα από 

1-1-2006 μέχρι τις 15-11-2010 και στον τρίτο το ποσό των 9.035 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-1-

2006 μέχρι τις 10-4-2010, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ένδικη μηνιαία παροχή κατέστη απαιτητή, 

επικουρικά δε από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 43/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία, 

ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος,13 παρ. 1 και 2 του ν. 

2738/1999, 14 του ν. 3016/2002, 28 παρ. 4 και 24 παρ. 2 του ν. 3205/2003, των υπουργικών αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3016/2002, ως επίσης τις διατάξεις των άρθρων 

9 παρ. 1 του ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, 51 του ν. 1892/1990, 291 του ΠΔ 410/1995 και 2 παρ. 

8 του ν. 2643/1008, έκαμε δεκτή την αγωγή και υποχρέωσε τη ΔΕΚΡ να καταβάλει σε καθένα από τους 

αναιρεσίβλητους τα παραπάνω ποσά που ζητούσαν με την αγωγή τους, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από 

την επίδοση της αγωγής τους μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. 

Κατά των παραπάνω αναιρεσίβλητων και της αμέσως παραπάνω απόφασης ασκήσαμε την από 25-7-2014 

και με αριθμό κατάθεσης 21/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 

279/12-8-2014) έφεσή μας, που απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με την οποία ζητούσαμε 

να εξαφανιστεί αυτή λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των παραπάνω διατάξεων και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή.  

Την έφεση αυτή ασκήσαμε υπολαμβάνοντας εσφαλμένα ότι είμαστε καθολικοί διάδοχοι της παραπάνω 

δημοτικής επιχείρησης, ΔΕΚΡ, η οποία με τη με αριθμό 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου μας, που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 752/31-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 



78 

 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β΄ 1018/26-5-2011, λύθηκε, 

σύμφωνα με το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και τέθηκε υπό εκκαθάριση, στη συνέχεια δε με τη με 

αριθμό 492/3-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή 

της και λύθηκε οριστικά. 

Επί της παραπάνω έφεσής μας εκδόθηκε η με αριθμό 233/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ρόδου η οποία απέρριψε αυτήν για τους λόγους που αναφέρονται σαυτήν και οι οποίοι θα αναφερθούν 

παρακάτω.  

Την απόφαση αυτή προσβάλλουμε και ζητούμε την αναίρεσή της για τον παρακάτω νόμιμο και βάσιμο 

λόγο και για όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προσθέσουμε αργότερα εμπρόθεσμα. 

ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ 

Γιατί η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 

του νόμου», καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του 

νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς 

όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο 

ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται 

από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον 

έλεγχο των δικαστηρίων. Επομένως, αν γίνει από τον νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία 

προσώπων και αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή, κατ' αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία 

προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή που 

εισάγει την αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγματική. Τα ίδια ισχύουν και 

όταν η ειδική ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και 

γενικώς μισθωτό, οπότε στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα 

δικαστήρια επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται. Η παροχή όμως 

αυτή θα πρέπει να είναι νόμιμη, διότι εάν αυτή χορηγήθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος, των νόμων ή 

της δι' αυτών χορηγούμενης εξουσιοδότησης προς τη Διοίκηση, επέκταση αυτής και σε άλλη κατηγορία 

μισθωτών δεν είναι επιτρεπτή, διότι ισότητα στην παρανομία δεν νοείται.  

 Ειδικότερα, όταν παρέχεται από τον νόμο εξουσία στη διοικητική αρχή να ρυθμίζει θέματα με την 

έκδοση κανονιστικής πράξης, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, κατ' αρχήν, δεν υφίσταται, διότι η 

εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή μη κανονιστικής πράξης και για τον χρόνο έκδοσης αυτής, 

ανήκει στην ανέλεγκτη από το δικαστή κρίση της Διοίκησης. Εξαίρεση από την αρχή αυτή υπάρχει, είτε 

όταν η νομοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει την υποχρέωση για την έκδοση της κανονιστικής πράξης, 

εφόσον συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις ή εντός ορισμένης προθεσμίας, είτε όταν η 

υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως από το Σύνταγμα.  

 Εξάλλου, με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Κεφάλαιο Α') εισήχθη ο θεσμός των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση. Κατά το άρθρο 

3 παρ. 1 του νόμου αυτού, η συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους και τις συνθήκες 

απασχόλησης των υπαλλήλων για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, μεταξύ 

των οποίων δεν περιλαμβάνονται και θέματα μισθών. Στο άρθρο 13 με τον τίτλο «Συλλογικές συμφωνίες», 

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 τα ακόλουθα: «1. Συλλογική διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση ζητημάτων 

των όρων και συνθηκών απασχόλησης των υπαλλήλων που δεν ρυθμίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 3 του παρόντος λόγω συνταγματικών περιορισμών (όπως είναι ιδίως ζητήματα μισθών, 

συντάξεων, σύστασης οργανικών θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισμού, κ.λπ.) μπορεί να καταλήγει σε 

συλλογική συμφωνία. 2. Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί συλλογική σύμβαση εργασίας, συνεπάγεται όμως 

για το Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α., α) είτε την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέματα της 

συμφωνίας μπορεί να ρυθμιστούν κανονιστικώς βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης νόμου, β) είτε 

την προώθηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων της συμφωνίας. Αντικείμενο του περιεχομένου 

της συμφωνίας μπορεί να αποτελεί και ο χρόνος υλοποίησης της δέσμευσης για την έκδοση κανονιστικών 

πράξεων ή προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων, κατά περίπτωση».  
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 Στη συνέχεια με το άρθρο 14 με τον τίτλο «Υλοποίηση συλλογικών συμφωνιών» του ν. 3016/2002 

«για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», ορίσθηκαν τα εξής: «1.Με 

κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών 

συμφωνιών που συνάπτονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 και αφορούν 

θέματα μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που υπεγράφησαν το 2001. 2. Με όμοιες 

αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν μέρει 

και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και λοιπών 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών 

συμφωνιών του άρθρου 13 του ν. 2738/1999 και μέχρι του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. 3. 

Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 

εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ, επιτρέπεται να χορηγείται μόνο η διαφορά μέχρι του ποσού αυτού. Οι 

ρυθμίσεις αυτές όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και το προσωπικό των λοιπών ΝΠΔΔ περιορίζονται 

στις υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυνατότητες. 4. Με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) Οι 

δικαιούχοι των παροχών και το ύψος τους, λαμβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση ή μη των παροχών αυτών 

το συνολικό ποσό των καταβαλλομένων μηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και 

αποζημιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη χορήγηση των 

ανωτέρω παροχών, η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της σχετικής 

δαπάνης, γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση τους... 5. 6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 

ισχύουν από 1.1.2002».  

 Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, δεν είχαν υποχρέωση, αλλ' απλώς 

διακριτική ευχέρεια να εκδώσουν, μετά από εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες να επεκτείνουν εν όλω ή εν μέρει, τις ευνοϊκές μισθολογικές ρυθμίσεις 

που προβλέπονται από κοινές υπουργικές αποφάσεις, εκδιδόμενες δυνάμει συλλογικών συμφωνιών κατά την 

παράγραφο 1 και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που δεν συμμετείχαν στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών. Σε 

περίπτωση δε επέκτασης των ευνοϊκών αυτών μισθολογικών ρυθμίσεων, οι ανωτέρω Υπουργοί είχαν 

περαιτέρω διακριτική ευχέρεια, κατ' εκτίμηση, επίσης, της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας να 

καθορίσουν το ύψος της πρόσθετης μισθολογικής παροχής, η οποία πάντως δεν μπορούσε να υπερβαίνει το 

ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ. Δηλαδή, προϋπόθεση για τη χορήγηση πρόσθετης μισθολογικής 

παροχής, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ήταν, ενόψει των οριζομένων στην παρ. 3 του ίδιου ως άνω 

άρθρου 14 του ν. 3016/20002 και του σκοπού της ρύθμισης, που συνίστατο, κατά τα αναφερόμενα στη 

σχετική εισηγητική έκθεση, στην ενίσχυση των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, να μη λαμβάνει ο υπάλληλος 

οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή, ίση ή ανώτερη με το ανωτέρω ποσό. Σε περίπτωση δε 

υπαλλήλων που ελάμβαναν άλλη πρόσθετη μισθολογική παροχή, μικρότερη από το ποσό αυτό (των 176 

ευρώ), ήταν επιτρεπτό να χορηγηθεί, με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, μόνον η διαφορά έως το εν 

λόγω ποσό. Ενόψει των ανωτέρω δεν συνιστά παραβίαση των προαναφερομένων διατάξεων η παράλειψη 

της Διοίκησης να ασκήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές κανονιστική αρμοδιότητα, με την 

έκδοση υπουργικής απόφασης για την επέκταση της χορήγησης της ένδικης παροχής και, πάντως, δεν ήταν 

επιτρεπτή η χορήγηση σε υπαλλήλους, οι οποίοι ελάμβαναν οποιουδήποτε είδους άλλη πρόσθετη 

μισθολογική παροχή, ίση ή ανώτερη του ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Η δε τυχόν κατά 

παράβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 3016/2002, συστηματική 

έστω, έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, για τη χορήγηση της ειδικής παροχής των 176 ευρώ σε 

διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων, του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, συνιστά μη επιτρεπόμενη από το 

Σύνταγμα τροποποίηση των εξουσιοδοτικών ως άνω διατάξεων εκ μέρους της Διοίκησης και δεν μπορεί να 

μεταβάλει τη φύση της ειδικής αυτής παροχής, σε γενική προσαύξηση των αποδοχών όλων των ανωτέρω 
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υπαλλήλων. Εάν ο νομοθέτης ήθελε την παροχή αυτή ως γενική προσαύξηση των αποδοχών όλων των 

υπαλλήλων που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο της Δημόσιας Διοίκησης θα το όριζε ρητά και δεν θα 

παρείχε σ' αυτή, με εξουσιοδοτικές διατάξεις τυπικού νόμου, τη διακριτική ευχέρεια, υπό τις προεκτεθείσες 

και μόνο προϋποθέσεις, να εκδώσει κανονιστικές πράξεις για τη χορήγηση της.  

 Ακολούθως, με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3205/2003 «μισθολογική ρύθμιση λειτουργών και 

υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», 

καταργήθηκε από 1.1.2004 (άρθρο 56 του νόμου αυτού), εκτός των άλλων, «το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002 

(ΦΕΚ Α' 110) και όλες οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του». Με το 

άρθρο 24 παρ. 3 του ίδιου νόμου 3205/2003 ορίσθηκε ότι τα θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο αυτόν δεν 

αποτελούν αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων και ότι η χορήγηση οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή 

αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στον νόμο αυτόν, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των 

διατάξεων του και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού ορίσθηκε ότι, «...ποσά που 

καταβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, ως 

ειδική παροχή, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά μειούμενη από οποιαδήποτε μελλοντική χορήγηση 

νέου επιδόματος, παροχής ή αποζημιώσεως ή από αύξηση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 του ίδιου 

νόμου. Οι ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου... Μετά την 31.12.2003 δεν καταβάλλεται σωρευτικά η ως άνω προσωπική διαφορά μαζί με 

οποιαδήποτε πρόσθετη μισθολογική παροχή που συμψηφιζόταν με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις...».  

 Από τις αμέσως παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι με την κατάργηση του άρθρου 14 του ν. 

3016/2002, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών ΚΥΑ, για να μη χειροτερεύσει η 

μισθολογική κατάσταση των χαμηλόμισθων υπαλλήλων από 1.1.2004, οι οποίοι ελάμβαναν μέχρι την 

31.12.2003 την ειδική παροχή των 176 ευρώ, με βάση κοινές υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, 

διατηρήθηκε η ειδική αυτή παροχή, ως προσωπική διαφορά για τους υπαλλήλους αυτούς, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτοί δεν ελάμβαναν άλλη πρόσθετη παροχή ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 176 ευρώ, η 

οποία συμψηφιζόταν με την παροχή αυτή, μειούμενη σε περίπτωση χορήγησης οποιασδήποτε μελλοντικής 

παροχής ή νέου επιδόματος ή αποζημιώσεως ή αύξησης του κινήτρου απόδοσης.  

 Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3336/2005, με τον τίτλο «Εισοδηματική πολιτική 

έτους 2005» που ορίζει ότι, «Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οι οποίοι διορίσθηκαν ή 

μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2004 σε Υπηρεσίες, στους υπαλλήλους των οποίων χορηγούνται τα ποσά που 

διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3205/2003, 

δικαιούνται την καταβολή της προσωπικής διαφοράς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που τη 

λαμβάνουν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι των Υπηρεσιών αυτών. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 

1.1.2005», προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ως προσωπικής διαφοράς, της ειδικής 

παροχής των 176 ευρώ, σε υπαλλήλους που διορίσθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 1.1.2004 σε Υπηρεσίες 

που διατηρήθηκε ως προσωπική διαφορά η παροχή των 176 ευρώ, είναι να τη λαμβάνει το προσωπικό των 

Υπηρεσιών αυτών, καθώς και η νόμιμη χορήγηση της στο προσωπικό αυτό, διότι αν το τελευταίο λαμβάνει 

την προσωπική διαφορά χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμοι όροι και προϋποθέσεις για την απόληψη της, 

μεταξύ των οποίων είναι να μη λαμβάνει άλλες πρόσθετες παροχές, ίσες ή ανώτερες του ποσού των 176 

ευρώ, που συμψηφίζονται με την παροχή αυτή, οι διορισθέντες ή μεταταχθέντες στις Υπηρεσίες αυτές δεν 

τη δικαιούνται από 1.1.2005, με βάση την αρχή της ισότητας, διότι, όπως προαναφέρθηκε, ισότητα στην 

παρανομία δεν νοείται.  

 Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 14 του Ν. 

3016/2002, ενόσω ίσχυε, και αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συμφωνίες του Ελληνικού Δημοσίου 

με τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων, εκδόθηκαν πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις 
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οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω παροχή, ύψους 88 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 και 

176 ευρώ από 1.7.2002, σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του 

Ελληνικού Δημοσίου των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του ν. 

2470/1997, καθώς και στους αποσπασμένους ή τοποθετούμενους από άλλα Υπουργεία, ΟΤΑ και λοιπά 

ΝΠΔΔ., χωρίς να εξαρτάται η χορήγηση της παροχής αυτής από τη μη καταβολή πρόσθετων μισθολογικών 

παροχών (Ολ. ΑΠ 16 και 17/2015, ΑΠ 620/2017 κ.α.).  

 Περαιτέρω, όπως έχει κριθεί ήδη με τις με αριθμούς 1584/2010 και 1675/2010 αποφάσεις του 

Δικαστηρίου σας οι υπάλληλοι των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), άρα 

και των υπαλλήλων των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων δεν δικαιούνται να λάβουν επικαλούμενοι το 

άρθρο 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ που προβλέπεται από τις 

διατάξεις που αναφέρονται σαυτές και η οποία χορηγείτο σε ορισμένους υπαλλήλους του Δημοσίου, όχι δε 

και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα ΝΠΙΔ, ακόμη και αν τα 

τελευταία επιχορηγούνται ή όχι από το δημόσιο ή είναι κοινωφελούς χαρακτήρα ή ανήκουν στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, ενόψει του ότι οι υπάλληλοι των δημοτικών επιχειρήσεων παρέχουν την εργασία τους κάτω 

από διαφορετικό νομικό καθεστώς από εκείνου των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών. 

Ήτοι η μία κατηγορία παρέχει την εργασία της με σχέση ιδιωτικού δικαίου και η άλλη με σχέση δημοσίου 

δικαίου ή προκειμένου περί κατηγοριών απασχολούμενων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, η μια κατηγορία 

απασχολείται στους ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ αυτών και η άλλη σε ΝΠΙΔ ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα, λόγοι δε 

γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος δικαιολογούν τη διαφορετική αυτή νομοθετική μεταρρύθμιση με 

αποτέλεσμα να μην αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε στις διατάξεις περί ίσης 

μεταχείρισης. Λόγω του ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις καθαριότητας ήταν και αυτές δημοτικές κοινωφελείς 

επιχειρήσεις όπως και οι ΔΕΥΑ ισχύουν όλα τα παραπάνω και για το προσωπικό αυτών, ήτοι δεν δικαιούται 

τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το ότι αυτήν δεν τη δικαιούνται ούτε οι υπάλληλου 

των δήμων.     

 Εξάλλου κατά το άρθρο 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας του 

ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, 

αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας 

δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

του, ή αν εφαρμοστεί ενώ δεν έπρεπε γιατί δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 

εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με 

εσφαλμένη υπαγωγή, ήτοι όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, αν το δικαστήριο 

ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά ή όταν τα 

εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού κανόνα δικαίου για την 

επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ΟλΑΠ 7/2012, 3/2012, 35/2007, 

7/2006 και 4/2005, (ΑΠ 12/2009). Με το λόγο αυτό αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου 

κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά 

σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 

απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή 

απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (Ολ.ΑΠ 7/2012, 27/1998 και 28/1998).  

 Με το μοναδικό λόγο της παραπάνω έφεσης μας, αφού αναφέραμε τι δέχτηκε η πρωτόδικη απόφαση 

μετά την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και παραθέσαμε την ορθή ερμηνεία 

αυτών, αναφέραμε και τα εξής: «Ότι εκτός από όλα τα παραπάνω, κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών, 

με την οποία να χορηγείται η ειδική παροχή του ως άνω άρθρου 14 του ν. 3016/2002 και στο προσωπικό των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.) δεν εκδόθηκε. Εκδόθηκε μόνο η ως άνω υπ' αριθ. 

2/31607/0022 της 17/20-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Εσωτερικών 

(«κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Φ.Ε.Κ. τ.Β' 768), με την 

οποία, εκτός άλλων, ορίστηκε και δη με την παρ.4 αυτής ότι «στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που 

αποσπώνται σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. καταβάλλεται ειδική μηνιαία πρόσθετη 
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αμοιβή ποσού 88 ευρώ από 1-1-2002 και 176 ευρώ από 1-7-2002, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους. 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στους εν λόγω υπαλλήλους εφόσον δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα ή 

αποζημίωση, οποιασδήποτε μορφής, από τις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκτός και αν 

υπολείπεται του ποσού της ειδικής πρόσθετης αμοιβής, οπότε τους καταβάλλεται η διαφορά.....».  

 Ότι από όλες τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η ως άνω ειδική παροχή του άρθρου 14 

του ν. 3016/2002 δεν έχει χορηγηθεί και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Βέβαια είναι αληθές ότι με πληθώρα 

άλλων κοινών υπουργικών αποφάσεων η εν λόγω ειδική παροχή χορηγήθηκε σε υπαλλήλους διαφόρων 

Υπουργείων κ.λπ, πλην όμως η με τον τρόπο αυτόν (από το νόμο) ευνοϊκότερη μισθολογική μεταχείριση των 

κατηγοριών αυτών εργαζομένων δεν είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 

παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. β' του Συντάγματος, διότι πρόκειται για εργαζομένους, οι οποίοι παρέχουν 

διαφορετική κατά περιεχόμενο και προϋποθέσεις και συνθήκες εργασία από εκείνη την οποία παρέχει το 

προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Δεδομένου ότι, ειδικότερα, η προαναφερόμενη ειδική παροχή χορηγήθηκε στις 

άλλες κατηγορίες υπαλλήλων ακριβώς ενόψει των καθηκόντων τους και των υπηρεσιών που προσφέρουν, οι 

οποίες είναι διαφορετικές από τις υπηρεσίες των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και παρέχονται υπό διαφορετικές 

προϋποθέσεις και συνθήκες.  

 Ότι γιαυτό και γίνεται η ειδική μνεία στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου 14 του ν. 3016/2002 ότι οι 

σχετικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη χορήγησή της από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλεπόμενης ειδικής 

παροχής στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. (καθώς και στο προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.) "περιορίζονται στις 

υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους δυνατότητες". Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμη και 

η ως άνω από την παρ. 4 της υπ' αριθ. 2/31607/0022 της 17/20-6-2002 Κ.Υ.Α. προβλεπόμενη ειδική μηνιαία 

πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που 

αποσπώνται σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. μόνο για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή 

τους και καταβάλλεται σ' αυτούς εφόσον δεν λαμβάνουν άλλο επίδομα ή αποζημίωση" οποιασδήποτε 

μορφής, από τις υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκτός αν το εν λόγω επίδομα ή 

αποζημίωση υπολείπεται του ποσού της ειδικής αυτής πρόσθετης αμοιβής, οπότε τους καταβάλλεται η 

διαφορά.  

 Ότι έτσι η προαναφερόμενη ειδική παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 δεν μπορεί να χορηγηθεί 

στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. κατ' εφαρμογή της ως άνω συνταγματικής αρχής της ισότητας, όπως δεν 

μπορούν να χορηγηθούν στους δημοσίους υπαλλήλους κ.λπ, κατ' εφαρμογή της ίδιας αρχής και άλλες 

παροχές που χορηγήθηκαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου 

με την επίκληση σχετικών διατάξεων του ν. 2470/1997 και του ν. 3205/2003 (πρβλ. ΑΠ 107/2008). Δεν είναι 

δε, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, συνταγματικώς ανεπίτρεπτη η με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 

που εκδόθηκαν ευνοϊκότερη μεταχείριση άλλων εργαζομένων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους με 

τις τελευταίες Κ.Υ·Α. χορηγήθηκε η προαναφερόμενη ειδική παροχή, ακριβώς διότι πρόκειται για 

εργαζομένους που παρέχουν διαφορετική κατά περιεχόμενο και προϋποθέσεις ή συνθήκες εργασία (βλ. για 

όλα τα παραπάνω ΑΠ 573/2009 μειοψηφία). 

 Ότι εξάλλου, η παραπάνω χρηματική παροχή είναι καταβλητέα μόνο σε εκείνες τις κατηγορίες 

υπαλλήλων για τούς οποίους κρίθηκε ότι είναι χαμηλόμισθοι, δεν λάμβαναν άλλο επίδομα ή ενίσχυση 

(ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των 176 ευρώ) και ότι γενικότερα πληρούσαν τις προϋποθέσεις των οικείων 

διατάξεων του ν. 3016/2002 και εκδόθηκαν σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, κατά την αντίστοιχη 

εξουσιοδότηση που παρέχεται με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου αυτού. Επέκταση 

της καταβολής της χρηματικής αυτής παροχής και σε άλλους εργαζομένους κατ’ επίκληση της 

Συνταγματικής αρχής της ισότητας προϋποθέτει πλήρη απόδειξη όχι μόνο του ότι αυτοί τελούν υπό 

προσωπικές, υπηρεσιακές και μισθολογικές συνθήκες, σχέσεις ή καταστάσεις ίδιες ή ουσιωδώς όμοιες προς 

τις αντίστοιχες των προσώπων που ανήκουν σε κατηγορίες στις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω χρηματική 

παροχή κατ’ επίκληση των ως άνω διατάξεων (πρβλ. Σ.τ.Ε. 828/2002, 1184/2001 κ.α.), αλλά και πλήρη 

απόδειξη του ότι, στο πρόσωπο εκάστου συγκεκριμένου ενάγοντος συντρέχουν όλες εκείνες οι ιδιαίτερες 

προϋποθέσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από τον νόμο ως απαραίτητες για την χορήγηση της χρηματικής 
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αυτής παροχής και κυρίως του αιτιολογημένου χαρακτηρισμού του ως χαμηλόμισθου με την παράθεση 

συγκριτικών στατιστικών στοιχείων περί των αποδοχών άλλων κατηγοριών εργαζομένων, από την 

αντιπαραβολή των οποίων να διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση του ύψους των αποδοχών του 

συγκεκριμένου ενάγοντος έναντι εκείνων και να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του αυτός. Επομένως σε 

περίπτωση μη απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών στο πρόσωπο κάποιου ενάγοντος η μη 

χορήγηση σε αυτόν της επίδικου χρηματικής παροχής, δεν είναι αντίθετη στη συνταγματική αρχή της 

ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 (ΔΕφΛαρ μειοψ. 121/2011).  

 Ότι λόγω, επίσης της φύσης της ειδικής αυτής παροχής και του σκοπού για τον οποίο χορηγήθηκε, που 

είναι η εξομάλυνση των μισθολογικών διαφορών υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, όπως αναφέρουμε 

αμέσως παραπάνω, η επέκταση της χορηγήσεώς της σε πολλές κατηγορίες υπαλλήλων, ανεξαρτήτως του 

εύρους της, δεν έχει προσδώσει σ` αυτήν τον χαρακτήρα γενικής προσαυξήσεως των αποδοχών τους, αφού η 

παροχή αυτή πλέον διαφέρει ως προς το ύψος της ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων στους οποίους 

καταβάλλεται και των λοιπών επιδομάτων και παροχών που λαμβάνουν αυτοί (άρθρα 24 παρ. 2, και 28 

παρ.4 του Ν. 3205/2003 και 2 παρ.3 του Ν. 3336/2005). 

 Ότι το γεγονός δε της χορήγησης της εν λόγω χρηματικής παροχής σε μεγάλες κατηγορίες υπαλλήλων, 

που δεν καλύπτονται από συλλογική συμφωνία της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.3016/2002, με σειρά 

υπουργικών αποφάσεων, δεν αναιρεί την ερμηνεία αυτή, εφ' όσον, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να 

προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 3 του 

άρθρου 14 του ν. 3016/2002, ο κανόνας του συμψηφισμού του ποσού των 176 ευρώ με όλες τις 

προϊσχύουσες του νόμου πρόσθετες μισθολογικές παροχές που αυτοί λαμβάνουν, χωρίς καμμία διάκριση 

των προσθέτων παροχών αυτών, αναλόγως του αν σχετίζονται ή όχι με τα καθήκοντά τους, διάκριση που δεν 

βρίσκει έδαφος στην αδιάστικτη διατύπωση της ίδιας διατάξεως, καθ΄ όσον εν εναντία περιπτώσει οι 

προαναφερθείσες υπουργικές αποφάσεις κείνται εκτός νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως (ΔΕφΘεσ. μειοψ. 

347/2011, ΔΕφΑθ. 4791/2007). 

 Ότι εκτός όμως από όλα τα παραπάνω από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι τη 

χρηματική παροχή των 176 ευρώ δικαιούνται να τη λάβουν μόνο όσοι από τις κατηγορίες των υπαλλήλων 

που αναφέρονται στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, οι αποδοχές των οποίων καλύπτονται από συλλογική 

συμφωνία του ν. 3016/2002, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.  

 Ότι επίσης τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ δικαιούνται όσοι δεν ελάμβαναν άλλα επιδόματα, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, λόγω του ότι αυτοί ελάμβαναν, κατά 

τη χρονική περίοδο από 2002 έως και 2008, το επίδομα «ειδικής απασχόλησης» του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 

2470/1997 και ακολούθως των άρθρων 30 παρ. 2 του ν. 2768/1999 και 6 παρ. 1 του ν. 3146/2003, ως 

επίσης και το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του ν. 2470/1997 και ήδη άρθρο 12 του ν. 3205/2003, που 

υπερκάλυπταν την παραπάνω χρηματική παροχή. Επιπλέον οι υπάλληλοι των ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν 

δικαιούνται τη χρηματική παροχή των 176 ευρώ γιατί κατά τη θέση σε ισχύ του ν. 3205/2003 δεν 

ελάμβαναν την παροχή αυτή με βάση κάποια από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατά  εξουσιοδότηση 

του άρθρου 14 του ν. 3016/2002, που αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την παραπέρα καταβολή της (ΕλΣυν. 

2482/2008 και 489/2008, μειοψ. ΔΕφΘεσ. 348/2011). 

 Ότι  εξάλλου από τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 13 παρ.1 του ν. 2738/99 και 14 του ν. 

3016/2002 σαφώς προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε 

υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση, δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, που τους συνδέει με τους εν λόγω φορείς, όχι δε και σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στον 

οποίο περιλαμβάνονται και τα ΝΠΙΔ, ακόμη και αν τα τελευταία επιχορηγούνται ή όχι από το δημόσιο ή 

είναι κοινωφελούς χαρακτήρα ή ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΑΠ 1584/2010). Η διαφορετική 

νομοθετική ρύθμιση δικαιολογείται στην προκειμένη περίπτωση από γενικότερους λόγους κοινωνικού 

συμφέροντος, ενόψει του ότι οι εργαζόμενοι σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ανήκουν σε διαφορετική 

κατηγορία από εκείνη των υπαλλήλων των ΟΤΑ, και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., στους οποίους όπως 

ισχυρίζονται χορηγείται η επίμαχη παροχή (ΑΠ 1584/2010). 
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 Ότι εκτός από όλα τα παραπάνω η ΔΕΚΡ σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημοτικές επιχειρήσεις των 

ΟΤΑ των άρθρων 277 επ. του Π.Δ. 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και των άρθρων 252 επ. 

του ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ως ΝΠΙΔ ως προς τη λειτουργία της διεπόταν από τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, λειτουργούσε ως δημοτική επιχείρηση, διέθετε πλήρη νομική, διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια έναντι του πρώην Δήμου Ροδίων και στη συνέχεια του Δήμου μας, διοικούταν 

από ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο, στη λειτουργία του οποίου δεν παρεμβαλλόταν ο Δήμος. Είχε επίσης δικό 

της Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, διαφορετικό από του πρώην Δήμο Ροδίων και στη συνέχεια του 

Δήμου μας, τον οποίο ψήφιζε το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο, με τον οποίο καθοριζόταν η οργάνωση, η 

σύνθεση και η αρμοδιότητα των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων του πάσης φύσεως προσωπικού της, 

είχε δικό της μισθολόγιο όσον αφορά τους εργαζομένους της και δεν υπαγόταν στο ενιαίο μισθολόγιο που 

υπάγονται οι υπάλληλοι των Δήμων. Επίσης είχε δική της περιουσία, δικούς της πόρους και δικό της 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και επίσης είχε αυτοτελή ταμειακή υπηρεσία και διατάκτη αυτής. 

Δηλαδή σε καμία απολύτως περίπτωση δεν ταυτιζόταν με τον πρώην Δήμο Ροδίων και στη συνέχεια με το 

Δήμο μας, ούτως ώστε να αποτελεί απλή υπηρεσία αυτού, γιαυτό και είναι διαφορετικό το νομικό καθεστώς 

που διέπει τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των δημοτικών επιχειρήσεων. Επομένως οι πρώτος έως και 

εκατοστός εξηκοστός εφεσίβλητοι και οι παραπάνω αποβιώσαντες, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνταν τη 

χρηματική παροχή των 176 ευρώ, ανεξάρτητα από το ότι ούτε οι υπάλληλοι των Δήμων δικαιούνταν αυτήν». 

 Με βάση όλα τα παραπάνω έπρεπε το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο να απορρίψει εξ ολοκλήρου την 

παραπάνω αγωγή των αναιρεσίβλητων, αφού, όπως αναφέρουμε παραπάνω, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ δεν 

δικαιούνται την παραπάνω χρηματική παροχή των 176 ευρώ, πολύ δε περισσότερο οι εφεσίβλητοι που ήταν 

υπάλληλοι αυτοτελούς δημοτικής επιχείρησης του Δήμου μας, ήτοι ΝΠΙΔ, που δεν ανήκει στο δημόσιο 

τομέα. 

 Όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που δίκασε ως Εφετείο, με την προσβαλλομένη απόφασή 

του δέχτηκε τα εξής: «Ι.Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες είναι 

ίσοι ενώπιον του νόμου και καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου αλλά και την 

ισότητα του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να 

ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται 

κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό 

επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των 

δικαστηρίων. Επομένως, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και 

αποκλείεται από τη ρύθμιση αυτή κατ΄ αδικαιολόγητη διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία 

συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή που εισάγει τη δυσμενή αυτή 

μεταχείριση, είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. 

 II. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο 

λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό, οπότε, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη 

διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζεται από τη δικαστική εξουσία η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών 

που θεσπίζεται από τα άρθρ.1, 26, 73 επ. και 87 επ. του Συντάγματος, αφού τα δικαστήρια στην περίπτωση 

αυτή υποχρεούνται σύμφωνα με τα αρθρ. 87 παρ.1 και 2, 93 παρ.4 και 120 τταρ. 2 του Συντάγματος, να 

ασκήσουν έλεγχο στο έργο της νομοθετικής εξουσίας και να εφαρμόσουν σε όλη την έκταση της αρχή της 

ισότητας και με βάση την αρχή αυτή να καταλήξουν στην εφαρμογή του νόμου που περιέχει την ευμενή 

ρύθμιση. Εάν τα δικαστήρια περιορίζονταν να κηρύξουν μόνο την αντισυνταγματικότητα της διατάξεως που 

εισάγει τη δυσμενή διάκριση, χωρίς να μπορούν να επεκτείνουν την ειδική ευμενή ρύθμιση και υπέρ εκείνου 

σε βάρος του οποίου έγινε η δυσμενής διάκριση, τότε θα παρέμενε η αντισυνταγματική ανισότητα και δεν 

θα είχε ουσιαστικό περιεχόμενο η ζητούμενη δικαστική προστασία. Αυτό δεν αντίκειται στο άρθρο 80 παρ.1 

του Συντάγματος, κατά το οποίο «μισθός, σύνταξη, χορηγία ή αμοιβή ούτε εγγράφεται στον προϋπολογισμό 

του Κράτους ούτε παρέχεται χωρίς οργανικό ή άλλο ειδικό νόμο», διότι ο νόμος υπάρχει και είναι αυτός που 

περιέχει την ευμενή διάταξη (ολ. Α.Π.28/1992,13/91, Α.Π. 60/2002). 
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 III. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν.2738/99, (ο οποίος εισήγαγε το θεσμό των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων), η συλλογική διαπραγμάτευση για ρύθμιση ζητημάτων των όρων και συνθηκών 

απασχόλησης υπαλλήλων, που δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου, 

λόγω συνταγματικών περιορισμών (όπως ιδίως είναι τα ζητήματα μισθών, συντάξεων, σύστασης οργανικών 

θέσεων, προσόντων, τρόπου διορισμού κλπ.) μπορεί να καταλήγει σε συλλογική συμφωνία. Κατά την παρ. 2 

του ιδίου άρθρου, η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί συλλογική σύμβαση εργασίας, συνεπάγεται όμως για το 

Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.: ο) είτε την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εφόσον τα θέματα της συμφωνίας 

μπορεί να ρυθμισθούν κανονιστικός βάσει υπάρχουσας σχετικής εξουσιοδότησης νόμου, β) είτε την 

προώθηση σχετικής νομοθετικής ρυθμίσεως των θεμάτων της συμφωνίας. Αντικείμενο του περιεχομένου 

της συμφωνίας μπορεί να αποτελεί και ο χρόνος υλοποίησης της δέσμευσης για την έκδοση κανονιστικών 

πράξεων ή προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων κατά περίπτωση. 

 IV, Με το αρθρ. 14 του Ν.3016/2002 «για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες 

διατάξεις» ορίσθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: "1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμοδίου 

υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα των συλλογικών συμφωνιών που συνάπτονται Κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του αρθρ. 13 του Ν.2738/1999 και αφορούν θέματα μισθών και αμοιβών, συμπεριλαμβανομένων 

και αυτών υπεγράφησαν κατά το έτος 2001. 2. Με όμοιες αποφάσεις οι ρυθμίσεις της προηγουμένης 

παραγράφου είναι δυνατόν να επεκτείνονται εν όλω ή εν μέρει και στο λοιπό προσωπικό του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

που δεν συμμετείχε στη σύναψη συλλογικών συμφωνιών του άρθρου 13 του Ν.2738/1999 και μέχρι του 

ποσού των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. 3. Αν καταβάλλονται οποιουδήποτε είδους πρόσθετες 

μισθολογικές παροχές, που υπολείπονται του ποσού των 176 ευρώ, επιτρέπεται να χορηγείται μόνο η 

διαφορά μέχρι του ποσού αυτού. Οι ρυθμίσεις αυτές, όσον αφορά το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και το 

προσωπικό των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., περιορίζονται στις υφιστάμενες από τον προϋπολογισμό τους 

δυνατότητες. 4. Με τις προβλεπόμενες οπό τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου αυτού κοινές 

υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται ειδικότερα: α) οι δικαιούχοι των παροχών και το ύψος τους, 

λαμβάνοντας υπόψη για τη χορήγηση η μη των παροχών αυτών το συνολικό ποσό των καταβαλλόμενων 

μηνιαίων αποδοχών και λοιπών παροχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων από οποιαδήποτε πηγή, όροι, οι 

προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για τη χορήγηση των παροχών αυτών, η διαδικασία και ο χρόνος 

καταβολής, καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης της σχετικής δαπάνης, γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για τη χορήγηση τους... Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1-1-2002". Δυνάμει της 

προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διατάξεως και αφού είχαν προηγηθεί ειδικές συλλογικές συμφωνίες του 

Ελληνικού Δημοσίου με τους αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων (όπως προαναφέρθηκε, με την 

προαναφερθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του αρθρ. 14 παρ.2 του Ν. 3016/2002, η ρύθμιση της παρ.1, δηλαδή 

της χορήγησης της ειδικής παροχής, μπορούσε να επεκτείνεται και στο προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης 

που δεν συμμετείχε στη σύναψη των συλλογικών συμφωνιών, του αρθρ. 13 του Ν.2738/1999), εκδόθηκαν 

πολλές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), με τις οποίες χορηγήθηκε η παραπάνω χρηματική παροχή, 

ύψους 88 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από 1-1-2002 και 176 ευρώ από 1-7-2002, σε όλους 

σχεδόν τους επί σχέσει δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 

και των Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997 "αναμόρφωση 

μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις". Από τα προεκτεθέντα 

προκύπτει ότι η μισθολογική αυτή παροχή χορηγήθηκε σε όλους τους μονίμους και με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους των ανωτέρω Υπουργείων, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., των οποίων οι 

αποδοχές διέπονται από τις διατάξεις ίου Ν.2470/97, καθώς και στους αποσπασμένους ή τοποθετούμενους 

από άλλα Υπουργεία, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.. Όλες οι προαναφερθείσες ΚΥΑ έχουν ουσιωδώς όμοιο 

περιεχόμενο: Επικαλούνται τις διατάξεις των αρθρ.14 του Ν.3016/2002 και 1 του Ν.3029/2002, καθορίζουν 

το ποσό της ειδικής παροχής σε 88 ευρώ από 1-1-2002 και σε 176 ευρώ από 1-7-2002, ορίζουν ότι η 

καταβολή αυτής εξακολουθεί και κατά το χρονικό διάστημα των θεσμοθετημένων αδειών (κανονικών, 
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συνδικαλιστικών, εκπαιδευτικών, λοχείας, κινήσεως κλπ.), ότι υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των 

επιδομάτων και ότι συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές των δικαιούχων και αναφέρουν ως 

δικαιούμενους της αρχής όλους τους υπαλλήλους της αντίστοιχης υπηρεσίας που αφορά η απόφαση, χωρίς 

μνεία κάποιου λόγου ή αιτίας που δικαιολογεί η χορήγηση της ειδικά στους εν λόγω υπαλλήλους. Ενώ 

δηλαδή η χορήγηση της μηνιαίας ειδικής παροχής του αρθρ. 14 του Ν. 3016/2002 προβλέφθηκε 

προκειμένου να εξομαλυνθούν οι μισθολογικές διαφορές υπέρ των χαμηλόμισθων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν 

λαμβάνουν πρόσθετες μισθολογικές παροχές, με τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις χορηγήθηκε η 

ειδική αυτή παροχή χωρίς να γίνεται στις διατάξεις τους η συγκεκριμένη αναφορά ότι δεν λαμβάνουν 

πράγματι πρόσθετες μισθολογικές παροχές. Έτσι με τη χορήγηση της αμοιβής αυτής και μάλιστα σε 

ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα σε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που δεν πληρούσαν αποδεδειγμένα την 

εν λόγω προϋπόθεση απέκτησε το χαρακτήρα μισθολογικής παροχής που προσαυξάνει, χωρίς άλλη 

προϋπόθεση, το μισθό όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., που 

αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας 

Διοίκησης. Έτσι, κάθε υπάλληλος αμειβόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δικαιούται, κατ' εφαρμογή 

της αρχής της ισότητας, να λαμβάνει ως τμήμα του μισθού του την εν λόγω παροχή. 

 V. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, η έννοια του δημόσιου τομέα όπως 

προσδιορίστηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 και ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 

1256/1982, περιλαμβάνει το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημόσια νομικά 

πρόσωπα ειδικών σκοπών, που διέπονται κατ΄ αρχήν από το διοικητικό δίκαιο (Ν.Π.Δ.Δ) ή κατ΄ αρχήν από 

το ιδιωτικό δίκαιο, τις δημόσιες εταιρίες, τις Τράπεζες που ανήκουν στο Δημόσιο είτε στο σύνολο τους είτε 

κατά πλειοψηφία και τους αναδόχους δημόσιας υπηρεσίας (βλ. Διοικητικό Δίκαιο Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, 

ομότ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ενδέκατη έκδοση 2001), Από την έννοα του δημόσιου τομέα του 

άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 εξαιρούνται ρητώς τα χρηματιστήρια αξιών (άρθρο 51 παρ. 1 περ. β') και οι 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α (άρθρο 51 παρ. 1 περ. ε΄). Επίσης στην παρ. 9 του άρθρου 291 του Π.Δ 410/1995 

ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καθώς και οι επιχειρήσεις του Ν. 1069/1980 

δεν υπάγονται στους φορείς του δημοσίου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 Ν. 1256/1982. Ωστόσο, καίτοι από 

το νόμο οι ανωτέρω δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν σημαίνει ότι αποτελούν και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Κατά το μέρος δηλαδή που ασκούν αρμοδιότητες που προσιδιάζουν σε δημόσιες αρχές οι εν 

λόγω επιχειρήσεις ενεργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και χαρακτηρίζονται ως νομικά πρόσωπα 

διφυούς χαρακτήρα (βλ. Ολομ. ΣτΕ 108/1991, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εφόσον επομένως τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα από το 

δίκαιο να ασκούν δημόσια εξουσία ή ενισχύονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ με πόρους για την επίτευξη 

των σκοπών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Δημόσια νομικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου 

τομέα. Επομένως, καίτοι από την έννοια του δημόσιου τομέα όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 51 Ν. 

1892/90 (βλ. ανωτέρω), εξαιρούνται οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α, μολονότι ο επιχειρήσεις αυτές είναι φορείς 

του δημοσίου τομέα, εντούτοις, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2643/1998 (άρθρο 2 παρ. 8 περ. γ) 

στην έννοια του δημόσιου τομέα περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α, 

ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. Η διάταξη του άρθρου 2 τταρ. 8 του Ν. 

2643/98 είναι ειδική διάταξη διότι καθορίζει εξειδικευμένα το εύρος του δημόσιου τομέα για την εφαρμογή 

των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου ενώ η διάταξη του άρθρου 51 Ν. 1892/90 είναι γενική διάταξη 

και ως εκ τούτου ως ειδική διάταξη κατισχύει της γενικής διάταξης (βλ. και υπ΄ αρ. 772/2011 γνωμοδότηση 

του ΝΣΚ). 

 Με βάση τα ως άνω διαλαμβανόμενα, καίτοι οι δημοτικές επιχειρήσεις αποτελούν ΝΠΙΔ ως προς το 

νομικό τους καθεστώς, επειδή όμως έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και 

δεν έχουν ουδεμία αυτοτέλεια σε σχέση με τον ΟΤΑ που ανήκουν, διότι δεν πρόκειται για αυθύπαρκτα 

νομικά πρόσωπα αλλά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους σκοπούς λειτουργίας του εκάστοτε ΟΤΑ για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργιών του οποίου συστήθηκαν, το προσωπικό τους απολαμβάνει κατ΄ ευθεία 
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εφαρμογή των νομικών διατάξεων, ως άνω προαναφέρθηκε, αλλά και του άρθρου 4 του Συντάγματος τα 

ισχύοντα της κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

προσωπικού των ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό και οι εφεσίβλητοι-ενάγοντες είναι μέλη της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΠ- ΟΤΑ) και οι όροι αμοιβής και 

εργασίας τους ρυθμίζονται από τις συναπτόμενες, με βάση το Ν. 1876/1990 μεταξύ των εκπροσώπων των 

Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών και της ΠΟΠ - ΟΤΑ, ΣΣΕ "για τους όρους αμοιβής και εργασίας 

του με σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ΟΤΑ"». 

 Με βάση τις παραδοχές αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου έκρινε, χωρίς να παραθέσει καθόλου 

πραγματικά περιστατικά, ότι η παραπάνω πρώην δημοτική επιχείρηση ΔΕΚΡ, καίτοι ΝΠΙΔ, ανήκει στο 

δημόσιο και επομένως οι εργαζόμενοι σαυτήν αποτελούν υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου που 

δικαιούνται την ειδική παροχή των 176 ευρώ, εφόσον δε έτσι έκρινε και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το 

οποίο ουδόλως έσφαλε στην κρίση του, θα πρέπει να διατηρηθεί η εκκαλούμενη απόφασή του και να 

απορριφθεί ο μοναδικός λόγος έφεσής μας και συνακόλουθα έφεσή μας ως προς τη βασιμότητα της 

 Με την κρίση του αυτή και με βάση τα προεκτεθέντα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, εσφαλμένα 

ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 του Συντάγματος, 3 και 13 

του ν. 2738/1999, 14 του Ν. 3016/2002, 24 παρ. 2 και 3 του ν. 3205/2003, 2 παρ. 3 του ν. 3336/2005, 51 του 

ν. 1892/1990, 277 έως και 284, και 291 παρ. 7 του ΠΔ 410/1995, 252 έως και 262 του ν. 3463/2006, 

καθόσον η παροχή του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 δεν συνιστά (προβλεπόμενη από τον νόμο) ευθεία και 

γενική αύξηση των αποδοχών όλων των υπαλλήλων (των με σχέση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) του 

Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, με μόνη προϋπόθεση την υπαγωγή αυτών στο ενιαίο μισθολόγιο του 

προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά παρείχετο μόνο, εάν η Διοίκηση ασκούσε τη διακριτική της 

ευχέρεια, μετά συνεκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, να εκδώσει κανονιστική πράξη για 

επέκταση της χορήγησης της παροχής αυτής σε υπαλλήλους, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που 

τάσσει το άρθρο 14 του Ν. 3016/2002, ανεξαρτήτως αν η παροχή αυτή χορηγείτο παρανόμως σε ορισμένες 

κατηγορίες υπαλλήλων, γιατί δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη συνταγματική αρχή της ισότητας δικαίωμα των 

διοικουμένων και αντίστοιχη υποχρέωση της Διοίκησης για την επέκταση μη νόμιμης δράσης της 

Διοίκησης, αδιαφόρως αν αυτή ασκείται με ατομικές ή κανονιστικές πράξεις, πολύ δε περισσότερο να 

χορηγηθεί και στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.  

 Επομένως, έτσι που έκρινε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου κατέστησε αναιρετέα την 

προσβαλλομένη απόφασή του κατά το άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολ.Δ., καθόσον εσφαλμένα ερμήνευσε και 

εφάρμοσε όλες τις αμέσως παραπάνω διατάξεις, αλλά και κατά το άρθρο 560 αρ. 6 του Κ.Πολ.Δ. καθόσον 

δεν έχει καθόλου αιτιολογία, αφού δεν παραθέτει καθόλου πραγματικά περιστατικά τα οποία να υπαγάγει 

στις παραπάνω διατάξεις που εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε.  

Επειδή ο λόγος αυτός της αίτησής μας είναι νομικά και ουσιαστικά βάσιμος, επιφυλασσόμαστε δε να 

προσθέσουμε και άλλους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε 

Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή. 

Να αναιρεθεί η με αριθμό 233/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με σκοπό να γίνει 

δεκτή η από 25-7-2014 και με αριθμό κατάθεσης 21/30-7-2014 (αριθμός κατάθεσης στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Ρόδου ως Εφετείο 279/12-8-2014) έφεσή μας, που στρεφόταν κατά των αναιρεσίβλητων και 

απευθυνόταν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου και να απορριφθεί η από 21-12-2010 και με αριθμό 

κατάθεσης 212/22-12-2010 αγωγή των αναιρεσίβλητων, που στρεφόταν κατά της λυθείσας πρώην 

δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΡΟΔΟΥ (ΔΕΚΡ)» και η οποία απευθυνόταν στο Ειρηνοδικείο Ρόδου και 

Να καταδικασθούν οι αναιρεσίβλητοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου μας 

δικηγόρου. 

  Ρόδος 11 Οκτωβρίου 2017 
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  Ο πληρεξούσιος δικηγόρος»» 

Για την έγκριση της παραπάνω αίτησης αναίρεσης πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και να δοθεί η εντολή 

και η πληρεξουσιότητα σε εμένα να ασκήσω και πρόσθετους λόγους αίτησης αναίρεσης με οποιοδήποτε 

περιεχόμενο κρίνω σκόπιμο για τα συμφέροντα του Δήμου με σκοπό να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη 

απόφαση και να απορριφθεί η παραπάνω αγωγή, να παραστώ στον Άρειο Πάγο στις 22-1-2019 ή σε 

οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για να εκπροσωπήσω το Δήμο 

Ρόδου, να υποβάλω προτάσεις και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια ούτως ώστε να γίνει δεκτή η 

αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που τυχόν θα ασκηθούν και να απορριφθεί η παραπάνω 

αγωγή των αναιρεσίβλητων 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75896/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Έγκριση άσκησης αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ρόδου κατά της Ειρήνης 

Μαλανδράκη του Γεωργίου, Μαρίας Σκάρου του Γαβριήλ και Κων/νου Σπανού του Νικήτα 

και της με αριθμό 233/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου» στο δημοτικό 

συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη σχετική απόφαση. 
 

ΘΕΜΑ 12ο                                                                Aπόφ. Αρ.669   / 2018 (Ω5Θ4Ω1Ρ-5Ψ6  ) 
Μη άσκηση ανακοπής κατά της Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή και Πακιζέ συζ. Χασάν Τοπάλογλου το 

γένος Αλή Κιοσκούν και της με αριθμό 495/2018 διαταγή πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης. 
(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75675/10-12-2018) 

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  

του Δήμου Ρόδου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αριθμ.πρωτ. 2/75675/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Μη άσκηση ανακοπής κατά της Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή και Πακιζέ συζ. Χασάν 

Τοπάλογλου το γένος Αλή Κιοσκούν και της με αριθμό 495/2018 διαταγή πληρωμής της 

Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης. 

1. Με το από 16-1/01-02-1973 Β.Δ εγκρίθηκε η επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου 

στις περιοχές Ανάληψη και Ροδίνι και καθορίστηκαν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και οι λοιποί όροι 

δόμησης των οικοπέδων, ενώ με την Χ.Ο.Π./Ε.Π.Α. 25/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 403Δ1/264-1994) απόφαση του 

Νομάρχη Δωδ/σου εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου 

στις περιοχές αυτές και σε εκτέλεση της μελέτης αυτής εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Ρόδου) η με αριθμό 10/2013 πράξη 

αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας – ορθή επανάληψη, στην περιοχή των Ο.Τ. 435, 444, 445, 
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462, 463 και 468 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ρόδου. Η πράξη αυτή, συνοδευομένη από το από 20-9-

2012 τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής με κλίμακα 1:1000 που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό 

Γεράσιμο Λιβιεράτο, κυρώθηκε με τη με αριθμό πρωτ.1814/6-3-2014 απόφαση του Αντινομάρχη 

Δωδεκανήσου Φώτη Χατζηδιάκου και έγινε διοικητικά τελεσίδικη, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτ. 

3300/30-4-2014 έγγραφο του τμήματος Περιβάλοντος & Υδροοικονομίας Δωδ/σου.  

2. Σύμφωνα με την παραπάνω με αριθμό 10/2013 πράξη αναλογισμού ο Δήμος Ρόδου έπρεπε να 

αποζημιώσει τα παρακάτω ακίνητα λόγω ρυμοτομίας τμημάτων τους από το σχεδιο πόλης Ρόδου, ήτοι:: 

3. Τις υπομερίδες της αρχικής κτηματολογικής μερίδας 257 γαιών Ρόδου και συγκεκριμένα: 

3.1. Τη μερίδα 257
Ε
 γαιών Ρόδου σύμφωνα με τις παραγράφους Δ.3/1.5, Δ.4/1.6, Δ.5/1.7, Δ.24/6.12, 

Δ.25/6.13 και Δ.33, για 23,15 + 96,85 + 47,48 + 216,25 + 47,47 + 305,40 τ.μ. αντίστοιχα και 

συνολικά για 736,60 τ.μ. 

3.2. Τη μερίδα. 257
Η
 γαιών Ρόδου σύμφωνα με τις παραγράφους Δ.7/1.9, Δ.12/4.3, Δ.13/4.4, 

Δ.18/6.6, Δ.19/6.7 και Δ.21/6.9, για 85,23 + 22,05 + 2,20 + 2,19 + 4,75 + 85,23 τ.μ. αντίστοιχα 

και συνολικά για 201,65 τ.μ. 

3.3. Τη μερίδα. 257
Κ
 γαιών Ρόδου σύμφωνα με την παράγραφο Δ.27/10.4 για 87,32 τ.μ. 

3.4. Τη μερίδα 257
Λ
 γαιών Ρόδου σύμφωνα με τις παραγράφους Δ.6/1.8, Δ.20/6.8, Δ.22/6.10 και 

Δ.23/6.11, για 94,37 + 7,25 + 94,38 + 102,00 τ.μ. αντίστοιχα και συνολικά για 298,00 τ.μ. 

4. Τη μερίδα 258
Α
 γαιών Ρόδου σύμφωνα με τις παραγράφους Δ.28/13.1 και Δ.29/14.1, για 374,00 + 

233,50 τ.μ. αντίστοιχα και συνολικά για 607,50.τ.μ. 

5. Με τη με αριθμό 200/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δωδ/σου, που 

εκδόθηκε μετά από την από 20-2-2015 και με αριθμό κατάθεσης 25/20-2-2015 αίτηση της 

Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή, της Πακιζέ συζ. Χασάν Τοπάλογλου το γένος Αλή Κιοσκούν και 

της Μπελκίς Κιοσκούν του Αλή, που στρεφόταν εναντίον του Δήμου Ρόδου και 

απευθυνόταν στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή μονάδος 

αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων και απαλλοτριούμενων ακινήτων στο ποσό των 

506,28 ευρώ ανά τ.μ. Η τιμή αυτή κατέστη οριστική, λόγω παρέλευσης 6μήνου από την 

έκδοση της παραπάνω απόφασης χωρίς να σκηθεί από οποιοδήποτε αίτηση για 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος, όπως αποδεικνύεται από τη με αριθμό πρωτ. 101/12-

9-2018 βεβαίωση της Γραμματέας του Εφετείου Δωδ/σου, φωτοαντίγραφο της οποίας σας 

επισυνάπτω.  

6. Έτσι ο Δήμος Ρόδου οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση για τα απαλλοτριούμενα και 

ρυμοτομούμενα τμήματα: α) του ακινήτου με κτηματολογική μερίδα 257
Ε 

γαιών Ρόδου, συνολικά το ποσό 

των 372.925,85 ευρώ, ήτοι 736,60 τ.μ. Χ 506,28 ανά τ.μ., β) του ακινήτου με κτηματολογική μερίδα 257
Η
, 

συνολικά το ποσό των 102.091,36 ευρώ, ήτοι 201,65 τ.μ. Χ 506,28 ανά τ.μ., γ) του ακινήτου με 

κτηματολογική μερίδα  257
Κ
 συνολικά το ποσό των 44.208,37 ευρώ, ήτοι 87,32 τ.μ. Χ 506,28 ανά τ.μ., δ) 

του ακινήτου με κτηματολογική μερίδα 257
Λ
, συνολικά το ποσό των 150.871,44 ευρώ, ήτοι  298,00 τ.μ. Χ 

506,28 ευρώ ανά τ.μ. και  ε) του ακινήτου με κτηματολογική μερίδα 258
Α
 συνολικά το ποσό των 307.891,28 

ευρώ, ήτοι 607,50 τ.μ. Χ 506,28 ανά τ.μ., συνολικά δε για όλα τα παραπάνω τ.μ. το ποσό των 977.662,12 
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ευρώ. 

7. Στη συνέχεια με τη με αριθμό 233/2018 απόφαση του Μονομελοι Πρωτοδικείου Ρόδου η Φετιγέ 

Κιοσκούν του Αλή και η Πακιζέ συζ. Χασάν Τοπάλογλου το γένος Αλή Κιοσκούν αναγνωρίσθηκαν 

δικαιούχες της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την παραπάνω με αριθμό 200/2015 απόφαση του 

Μονομελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, κατά ποσοστό 1/3 των 46/60 εξ αδιαιρέτου η καθεμία επί των 

απαλλοτριωμένων τμημάτων των ακινήτων με κτηματολογικές μερίδες 257
Ε
, 257

Η
, 257

Κ
, 257

Λ
 γαιών Ρόδου, 

και κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου η καθεμία επί των απαλλοτριουμένων τμημάτων του ακινήτου με 

κτηματολογική μερίδα 258
Α 

γαιών Ρόδου, έτσι ο Δήμος Ρόδου οφείλει συνολικά στην καθεμία από αυτές το 

ποσό των 248.138,29 ευρώ. 

8.  Μετά από αυτό η Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή και η Πακιζέ συζ. Χασάν Τοπάλογλου το γένος Αλή 

Κιοσκούν ζήτησαν από το Δήμο Ρόδου να καταβάλει σαυτές την παραπάνω αποζημίωση, λόγω δε του ότι ο 

Δήμος Ρόδου δεν τους κατέβαλε αυτήν εξέδωσαν σε βάρος του τη με αριθμό 495/2018 διαταγή πληρωμής 

της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης, με την οποία 

διατάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σαυτές το ποσό των 248.131,28 ευρώ στην καθεμία, με το νόμιμο 

τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση, ως επίσης και το ποσό των 4.500 ευρώ για δικαστικά 

έξοδα για την έκδοση αυτής.  

9. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 31-10-2018 με την παρά πόδας 

αυτής από 30-10-2018 επιταγής προς εκτέλεση, με την οποία επιτάσσεται ο Δήμος Ρόδου να καταβάλει σε 

κάθε μια από τις αμέσως παραπάνω: α)για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 248.131,00 ευρώ, β) για το ½ 

της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης, ήτοι 2.250,00 ευρώ, γ) για την επίδοση της διαταγής πληρωμής το 

ποσό των 34,00 ευρώ, ήτοι συνολικά στην καθεμία από αυτές το ποσό των 250.398,00 ευρώ.    

10. Κατά των παραπάνω και της παραπάνω διαταγής πληρωμής δεν έχει μέχρι σήμερα ασκηθεί ανακοπή, 

ενόψει του ότι ο Δήμος Ρόδου οφείλει πραγματικά στην καθεμία από τις παραπάνω το ποσό των 248.131,00 

ευρώ από την παραπάνω απαλλοτρίωση, γιαυτό μπορεί να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή 

να μην ασκηθεί ανακοπή ούτε τώρα ούτε και μετά την επίδοση για δεύτερη φορά της παραπάνω διαταγής 

πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/2016). 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου κου Σαλαμαστράκη Δημητρίου)  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρόεδρος της οικονομικής  επιτροπής και είπε πως επειδή πρόκειται για θέμα 

μείζονος σημασίας προτείνει να διαβιβαστεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίσει σχετικά.  

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,  

 Τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου  με αριθμ.πρωτ. 2/75675/10-12-2018 

 Την προφορική εισήγηση του προέδρου της οικονομικής επιτροπής 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Διαβιβάζει το θέμα  «Μη άσκηση ανακοπής κατά της Φετιγέ Κιοσκούν του Αλή και Πακιζέ συζ. 

Χασάν Τοπάλογλου το γένος Αλή Κιοσκούν και της με αριθμό 495/2018 διαταγή πληρωμής 

της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Ευγενίας Παναγιωτίδου, Πρωτοδίκης» 
στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου για να λάβει τη σχετική απόφαση. 
 

ΘΕΜΑ 13ο                                                                Aπόφ. Αρ.670   / 2018 (ΩΟ22Ω1Ρ-ΩΩ0 ) 

Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 17 & 18/12-2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 22-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 70/2014 αίτησης 

ακύρωσης του Δημητρίου Κουτσούκου,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου, για ακύρωση της 

με αριθμό πρωτ. 1151/2013 αρνητικής απάντησης της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών.   

(Γνωμοδότηση νομικού συμβούλου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου  με αριθμ.πρωτ. 2/75693/10-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/75693/10-12-2018, ως κατωτέρω:   

ΘΕΜΑ: Παροχή εντολής για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 17 & 18/12/2018 και άδεια 

μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της από 22-1-2014 και με αριθμό κατάθεσης 70/2014 αίτησης 

ακύρωσης του Δημητρίου Κουτσούκου,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου, για ακύρωση της με 

αριθμό πρωτ. 1151/2013 αρνητικής απάντησης της Δνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών.   

Ο Δημήτριος Κουτσούκος του Μιχαήλ άσκησε εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 22-1-2014 και με 

αριθμό κατάθεσης 70/2014 αίτηση ακύρωσης, που απευθύνεται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με την 

οποία ζητά την ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 1151/2013 αρνητικής απάντησης της Δνσης Πολεοδομικών 

Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου επί ταυτάριθμης εξώδικης καταγγελίας του για την ανάκληση της υπαγωγής 

στα άρθρα 5, 6 , 7 και 10 του ν. 4833/2010 της οικοδομής (ξενοδοχειακό κατάλυμα), που βρίσκεται στη 

θέση ΜΟΥΡΑΓΙΟ της νήσου Σύμης, ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ». Δικάσιμος της 

αίτησης αυτής ορίστηκε μετά από αναβολές η 18-12-2018 στην έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Για την παράστασή μου για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη 

δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου κατά της 

παραπάνω αίτησης, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, με την οποία να δίνεται σε εμένα, ως δικηγόρους του Δήμου με 

πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωμα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

στις 18-12-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να 

εκπροσωπήσουμε το Δήμο Ρόδου, να υποβάλω υπόμνημα και γενικά να προβώ σε κάθε νόμιμη για την 

απόρριψη της παραπάνω αίτησης.  

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για τη χορήγηση σε εμένα της άδειας να 

μεταβώ στην Αθήνα στις 17-12-2018 μέχρι 18-12-2018 για να παραστώ στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αίτησης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου με αρ. πρωτ.: 

2/75693/10-12-2018, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράσταση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στο 

Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 17 & 18/12/2018 για τη συζήτηση της από 22-1-2014 και με αριθμό 

κατάθεσης 70/2014 αίτησης ακύρωσης του Δημητρίου Κουτσούκου,  που στρέφεται εναντίον του Δήμου 

Ρόδου, για ακύρωση της με αριθμό πρωτ. 1151/2013 αρνητικής απάντησης της Δνσης Πολεοδομικών 
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Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου και δίνει σαυτόν την εντολή και το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις νόμιμες 

ενέργειες για την υπεράσπιση του Δήμου Ρόδου και την απόρριψη της αίτησης.   
 

ΘΕΜΑ 14ο                                                                Aπόφ. Αρ. 671  / 2018 (ΩΔΞΞΩ1Ρ-067) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «Συντήρηση 

δημοτικών κτιρίων δημοτικής Ενότητας Λινδίων (Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λάρδου, 

Πολιτιστικού κέντρου Πυλώνας, Γυμναστηρίου Καλάθου, Κοιμητηρίου Λίνδου» προϋπολογισμού 

300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/73404/29-11-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/73404/29-11-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ ( ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΛΑΘΟΥ,ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ)» προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.            

Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε  και 376 παρ. 10 του Ν.4412/2016.  

 Το ΦΕΚ 4841 Β /29-12-2017: Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  

 

Η Υπηρεσία απέστειλε έγγραφο και  διεξήγαγε την  κλήρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr).   

Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) έγινε ηλεκτρονική κλήρωση στις 

28-11-2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων, με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά 

μέλη) είναι: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ –ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΛΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ ( ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΑΡΔΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ,ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ                           

ΛΙΝΔΟΥ)   » προϋπολογισμού  300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ –ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. (Πρόεδρος) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΛΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Π.Ε. 

 Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/73404/29-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 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 28/11/2018 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 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ, ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ)» ως εξής: 

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ –ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΓΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Π.Ε. (Πρόεδρος) 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΛΛΙΑΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

Αναπληρωματικά μέλη:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.  

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Π.Ε. 

Σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

ΘΕΜΑ 15ο                                                                Aπόφ. Αρ.  672 / 2018 (ΩΛΧΠΩ1Ρ-ΥΡΣ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως 

αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου». 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ.: 16/73363/29-11-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/73363/29-11-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. 

Λίνδου». 

 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου 

παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. 

Λίνδου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η 

εργοληπτική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά – Καθαιρέσεις : 32% 

Τεχνικά Έργα : 33% 

Ασφαλτικά : 34% 

 

και ποσό προσφοράς 18.877,38 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 33,12 %. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 13.881,51 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.498,67 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 16.380,18 € 

Απρόβλεπτα 15% : ¨2.457,03 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 40,17 € 

Σύνολό χωρίς ΦΠΑ : 18.877,38 € 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Κορκίδας Γ. Ανδρέας», σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του Ν. 4412/2016. 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 

εκτελέσει το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα 

και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου», προϋπολογισμού 28.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Πέμπτη, 22 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/65816/30-10-2018, ΑΔΑM: 

18PROC003915375 2018-10-30, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1) Κεφαλάκης Παύλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος, που αναπληρώνει (ως ο αμέσως επόμενος κλάδου ΠΕ) τον κ. Βασίλειο Ράμμο, 

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου, ο 

οποίος βρίσκεται σε κανονική άδεια. 

2) Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3) Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου 

Ρόδου, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμό 530/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 



95 

 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 506/2018 απόφαση 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: «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως 

αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου», 

προϋπολογισμού 28.225,81€ (πλέον Φ.Π.Α 24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Γιωτόπουλος Ι. Δημήτριος 

2 Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 

4 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον οποίο 

περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς.  

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη διακοπή 

προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, ο πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, κήρυξε την λήξη 

παράδοσης των προσφορών. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Τσακίρης ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 

2 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη 

4 Vast Make ΙΚΕ 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν καταχωρήθηκαν σε 

κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού, 

ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την προσφορά. Η επιτροπή άνοιξε 

τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό 

επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι 

δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης στα 

περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε τον 

αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε κάθε σελίδα 

και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε προσφέροντα, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα 

υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα 

συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των 

ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων στα 

αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος ομαλότητας σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  
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Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. Η 

επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, 

έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή (Άρθρο 15 της διακήρυξης) καθώς 

και το υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πραγματοποιήθηκε ως εξής:  

Αρχικά ελέγχονται τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 15 της 

διακήρυξης, από όπου και προέκυψε ότι οι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν σύμφωνες με τις απαιτήσεις. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Επειδή όλες οι 

εγγυητικές έχουν εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ, ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους, μέσω της παρεχόμενης εφαρμογής 

του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr), από όπου προέκυψε ότι όλες οι υποβληθείσες εγγυητικές ήταν 

έγκυρες, ενώ για δύο εγγυητικές επιστολές έκδοσης από το κατάστημα Ρόδου, δεν ήταν δυνατή η 

επαλήθευση λόγω μη παρέλευσης επαρκούς χρονικού διαστήματος για ενημέρωση του συστήματος. Για το 

λόγο αυτό, με το υπ’ αριθμό 16/72310/23-11-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής ζητήθηκε από το 

αρμόδιο γραφείο ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 

συμμετεχόντων.  

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ, στις 23/11/2018 (το υπ’ αρ. 

448/23.11.2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα των εγγυητικών 

επιστολών. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος του ΤΕΥΔ, ο οποίος συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης, της πληρότητας υπογραφών καθώς και του ελέγχου των απαιτούμενων κατηγοριών και 

τάξεων ΜΕΕΠ (παράγραφος 23.4.α διακήρυξης, όπου προβλέπεται Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

Οδοποιίας).  

 Από τον έλεγχο προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων συμμετοχής για όλους τους 

συμμετέχοντες που συνεχίζουν στον διαγωνισμό, οπότε και προκύπτει ο τελικός πίνακας παραδεκτών 

οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (Πίνακας 3).  

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η προσφορά της 

εργοληπτικής επιχείρησης «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά – Καθαιρέσεις : 32% 

Τεχνικά Έργα : 33% 

Ασφαλτικά : 34% 

 

και ποσό προσφοράς 18.877,38 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 33,12 %. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξη

ς 
Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οδοποιία  

Τάξη: Α1 και άνω  

563,32 € 

μέχρι 22/06/2018 

Χωματ

ουργ. 

Καθαι

ρέσεις 

Τεχνικ

ά  

Έργα 

Ασφαλ

τικά  

Μέση Έκπτωση 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

α
ρ

ά
δ

ο
σ

η
ς 

σ
τ
η

ν
 

επ
ιτ

ρ
ο

π
ή

 δ
ια

γ
ω

ν
ισ

μ
ο

ύ
 

1 
Γιωτόπουλος Ι. 

Δημήτριος 

Γιωτόπουλος Δημήτριος 

ΑΖ 947217 
28786 Οδοποιία – 1

η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 62184-

15.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

13 11 12 

7 
11,33% 

2 
Λεριάς Γρηγόρης & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

Λεριάς Γρηγόριος 

ΑΜ 941992 
15651 Οδοποιία – 2

η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 62149-

08.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

17 17 17 

5 
17,00% 

3 
Σάββας Μακρής & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Σάββας Μακρής  

ΑΕ 449565  
19043 Οδοποιία – 2

η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-32695-16.11.2018,  

Ποσό 565,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

32 33 33 
2 

32,93% 

4 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 
Κορκίδας Ανδρέας 

ΑΕ 949614 
28090 Οδοποιία – 1

η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 62176-

13.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

32 33 34 

1 
33,12% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

ρ
ω

τ
ο

κ
ό

λ
λ
ο

υ
 

 

5 Τσακίρης ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 

Αρ. Πρωτ.: 16/171452 

/21.11.2018 

Ώρα: 09:46 

30458 Οδοποιία – 2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 62136-

05.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

12 12 12 

6 
12,44% 

6 
Σταμάτης Λινάρδος & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

Αρ. Πρωτ.: 

16/71871/22.11.2018 

Ώρα: 09:50 

18780 Οδοποιία – 2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-33226-21.11.2018,  

Ποσό 563,32€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

26 26 28 
3 

26,38% 

7 

Μαυρονικόλας 

Χαράλαμπος του 

Ιωάννη 

Αρ. Πρωτ.: 

16/71874/22.11.2018 

Ώρα: 09:52 

27158 Οδοποιία – 1
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ -

62195/15.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

19 19 19 

4 
19,00% 

8 Vast Make I.K.E. 

Αρ. Πρωτ.: 

16/71879/22.11.2018 

Ώρα: 09:55 

1762 Οδοποιία – 2
η
 Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-33162-21.11.2018,  

Ποσό 564,00€, Διάρκεια 310 

ημέρες 

7 7 8 
8 

7,19% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

24%) 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 18.877,38 33,12% 

2 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 18.931,15 32,93% 

3 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 20.779,57 26,38% 

4 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη 22.862,91 19,00% 

5 Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.427,43 17,00% 

6 Τσακίρης ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 24.838,71 12,00% 

7 Γιωτόπουλος Ι. Δημήτριος 25.027,49 11,33% 

8 Vast Make ΙΚΕ 26.196,24 7,19% 

 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

24%) 

ΜΕΣΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

(Εμ) 

1 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 18.877,38 33,12% 

2 Σάββας Μακρής & ΣΙΑ Ε.Ε. 18.931,15 32,93% 

3 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 20.779,57 26,38% 

4 Μαυρονικόλας Χαράλαμπος του Ιωάννη 22.862,91 19,00% 

5 Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ Ε.Ε. 23.427,43 17,00% 

6 Τσακίρης ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 24.838,71 12,00% 

7 Γιωτόπουλος Ι. Δημήτριος 25.027,49 11,33% 

8 Vast Make ΙΚΕ 26.196,24 7,19% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/73363/29-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 506/2018 (Α.Δ.Α.: Ψ4ΡΜΩ1Ρ-ΚΤΖ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου 
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«Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και 

διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 

«Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κράνα και 

διευθέτηση οδού στους Πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» και 

Β) Ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την  εργοληπτική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Χωματουργικά – Καθαιρέσεις : 32% 

Τεχνικά Έργα : 33% 

Ασφαλτικά : 34% 

 

και ποσό προσφοράς 18.877,38 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

33,12 %. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 13.881,51 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.498,67 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 16.380,18 € 

Απρόβλεπτα 15% : ¨2.457,03 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 40,17 € 

Σύνολό χωρίς ΦΠΑ : 18.877,38 € 

 

ΘΕΜΑ 16ο                                                                Aπόφ. Αρ. 673  / 2018 (61ΣΗΩ1Ρ-7ΨΠ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για το έργο «Ανάπλαση - 

Βελτίωση δημοτικής οδού προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή δικτύου 

δημοτικού φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος)». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/73938/30-11-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/73938/30-11-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 78133 για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)»  

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η Εταιρεία: «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 45% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 46% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 53% 

και ποσό προσφοράς 165.696,53€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 48,63% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 121.513,47€ 



100 

 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 21.872,42€ 

Σύνολο Ι : 143.385,89€ 

Απρόβλεπτα 15% : 21.507,88€ 

Αναθεώρηση : 802,76€ 

Σύνολο ΙΙ : 165.696,53€ 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «Κορκίδας Γ. Ανδρέας», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 78133 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΗΧΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ)»  

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  30/11/2018, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 539/2018 15-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

Αναστάσιο Γιαγκουνίδη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ – ως πρόεδρο 

Δράκο Αντώνη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ – ως μέλος (αναπληρώνει την Νεκταρία Δασακλή, η οποία 

απουσιάζει με κανονική άδεια)  

Νίκος Παυλούς, Αγρονόμος Τοπογράφος ΠΕ - ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 400.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε 

αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό  78133. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 554/15-10-2018 (6ΙΑ0Ω1Π-ΨΕ4) Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

 

Η υπ’ αρ. 16/66168/31-10-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΤΠΩ1Ρ-568) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003391847 - ΑΔΑΜ: 18REQ003428065 - ΑΔΑΜ: 

18PROC003923503 - ΑΔΑΜ: 18PROC003923927. 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

   Α/A Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε. 16/11/2018 13:32:24 

2 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 

23/11/2018 12:30:24 

3 
VAST-MAKE IKE 

TEXNIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

23/11/2018 16:46:26 

4 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ 24/11/2018 14:24:36 

5 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 25/11/2018 18:10:36 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 25/11/2018 21:44:47 
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7 P. & C. DEVELOPMENT S.A. 26/11/2018 09:17:12 

8 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 26/11/2018 09:24:55 

9 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. 26/11/2018 09:34:15 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές 

προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως 

ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 102110 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 48,63 % 

2 101363 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Ο.Ε. 42,41 % 

3 101113 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ 42,38 % 

4 102146 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε. 40,21 % 

5 99486 ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ.-ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ.Ο.Ε. 39,39 % 

6 102136 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 36,86 % 

7 101412 P. & C. DEVELOPMENT S.A. 36,02 % 

8 101409 

VAST-MAKE IKE 

TEXNIKH ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 35,14 % 

9 100116 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ& ΣΙΑ Ε.Ε. 34,41 % 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα , σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης τις 

πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών μέσω της διαδικτυακής 

εφαρμογής www.validate.tmede.gr. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας “ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. 

ΑΝΔΡΕΑΣ” με μέση προσφερόμενη έκπτωση 48,63% και προσφερόμενη τιμή 165.696,53€ (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 “ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ” να ανακηρυχθεί προσωρινός μειοδότης του 

Διαγωνισμού. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού)

http://www.validate.tmede.gr/
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Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/73938/30-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 554/2018 (Α.Δ.Α: 6ΙΑ0Ω1Π-ΨΕ4) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση - 

Βελτίωση δημοτικής οδού προς Βληχά (Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή δικτύου δημοτικού 

φωτισμού και επισκευή οδοστρώματος)» από το οποίο προκύπτει ο προσωρινός μειοδότης όπου θα του 

ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β) Ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Κορκίδας Γ. Ανδρέας» με επί μέρους 

ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 45% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 46% 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ : 53% 

και ποσό προσφοράς 165.696,53€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 48,63% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 121.513,47€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 21.872,42€ 

Σύνολο Ι : 143.385,89€ 

Απρόβλεπτα 15% : 21.507,88€ 

Αναθεώρηση : 802,76€ 

Σύνολο ΙΙ : 165.696,53€ 

 

ΘΕΜΑ 17ο                                                                Aπόφ. Αρ. 674  / 2018 (ΩΥ2ΩΩ1Ρ-Ζ6Α ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης 

Δημοτικού κοιμητηρίου Ταξιάρχης». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/74495/04-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/74495/4-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» 

Σας αποστέλλουμε το 1ο Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το 

οποίο προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 52,00% 

ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  51,00% 

και ποσό προσφοράς  27.476,13 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,328%. 
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Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 20.243,90 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.643,90 

Σύνολο Ι : 23.887,80 

Απρόβλεπτα 15% : 3.583,17 

Αναθεώρηση : 5,15 

Σύνολο ΙΙ : 27.476,13 

 Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την ανάθεση 

της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» σύμφωνα με τα οριζόμενα 

του Ν. 4412/2016.  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

  Διεξαγωγής διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα  “προσφορά με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης’’, του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) που θα αναδείξει ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει το έργο με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Προϋπ: 70.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) 

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Τρίτη 20 του μηνός 

Νοεμβρίου, του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., με βάση την Διακήρυξη, οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με 

την υπ΄ αριθμόν 535/2018, (ΑΔΑ ΩΙ44Ω1Ρ-8ΒΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, οι 

παρακάτω: 

1) Γκουμότσιος Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως Πρόεδρος,  

2) Σίντου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου, ως μέλος  

3) Καμπουράκη Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος Τ.Υ Δ. Ρόδου ως  μέλος η οποία 

αντικαθιστά τους απουσιάζοντες Πατατούκου Μαρία με κανονική άδεια και Διακολιό Βασίλειο λόγο 

επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης.  

αποτελούντες την Επιτροπή Διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

συνήλθαμε στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 

και Διαγοριδών), για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», Προϋπ.: 70.000,00 € (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

    Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω 

διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος, για το νόμιμο της εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:    

1. ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

4. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

6. ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

8. ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφονταν το ονοματεπώνυμο του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου, στον οποίο περιέχονταν φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός 
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φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Πάνω στον φάκελο αναγράφηκε από την επιτροπή ο αύξων αριθμός 

επιδόσεως. 

     Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη 

παράδοσης των προσφορών, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών. 

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν κατατεθεί προσφορές από τους παρακάτω διαγωνιζόμενους, ταξινομημένες κατά ώρα 

κατάθεσης η οποία αναγράφηκε στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

1. Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  ( 16/71045 ) 

2. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. ( 16/71061 ) 

3. ΜΑΥΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ( 16/71072 ) 

4. VAST MAKE I.K.E. ( 16/71074 ) 

5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ( 16/71081 ) 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια και η επιτροπή άνοιξε τους  φακέλους  προσφοράς κατά 

την σειρά επιδόσεως τους, μονοέγραψε και ανέγραψε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους 

δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με 

την σειρά προσέλευσης και καταγράφηκαν η επωνυμία του φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο νόμιμος 

εκπρόσωπος καθώς και ο αριθμός, ο φορέας έκδοσης και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.   

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές, τις μονοέγραψε σε κάθε σελίδα, 

ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο και αφού προέβει στις απαραίτητες 

διορθώσεις καταχώρησε όλες τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας σε αντίστοιχο 

πίνακα, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα Ι). 

      Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε διαγωνιζόμενο: το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η πληρότητα 

υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η ορθότητα 

συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των  

ποσοστών έκπτωσης και πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση. 

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων αποχώρησαν από την 

αίθουσα και η συνεδρίαση συνεχίστηκε κεκλεισμένων των θυρών, όπου η Επιτροπή αποφάσισε για την 

πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών. 

Κατόπιν η επιτροπή, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας, έλεγξε για 

κάθε διαγωνιζόμενο την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και την εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής χρησιμοποιήθηκε η 

ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα www.validate.tmede.gr ώστε να επαληθευτεί η 

εγκυρότητα τους. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι ηλεκτρονικές εγγυητικές επιστολές ήταν έγκυρες. Για 

τις υπόλοιπες, ζητήθηκε η εξακρίβωση της γνησιότητας τους από το υποκατάστημα ΤΜΕΔΕ της Ρόδου, με το 

υπ’αρίθμ 16/72265/23-11-2018 έγγραφο της Τ.Υ. Το υποκατάστημα της Ρόδου με τον υπ’αρίθμ 445/23-11-

2018 έγγραφο του επαλήθευσε τις υπόλοιπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.  

Μετά από τον ανωτέρω έλεγχο η Επιτροπή δεν απέκλεισε κανέναν από τους διαγωνιζόμενους. 

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, αναγράφεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότης του Διαγωνισμού είναι η 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  52,0%  και ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 51%, με ποσό προσφοράς 23.887,80 ευρώ για 

εργασίες και ΓΕ & ΟΕ (χωρίς  απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) ήτοι μέση έκπτωση 51,328%. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση περαιώθηκε και η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στη σύνταξη του παρόντος 

Πρακτικού. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

http://www.validate.tmede.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ 

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Α/Α Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(Με απρόβλεπτα, 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 34.070,40 € 51,328% 

2 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 38.029,60 € 45,672% 

3 ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 40.129,61 € 42,672% 

4 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 40.129,61 € 42,672% 

5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ 40.336,82 € 42,376% 

6 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 40.370,39 € 42,328% 

7 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41.529,61 € 40,672% 

8 ΡΑΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. 45.729,61 € 34,672% 

9 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 46.440,79 € 33,656% 

10 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 47.829,60 € 31,672% 

11 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 49.470,40 € 29,328% 

12 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 57.859,21 € 17,344% 

13 VAST MAKE IKE 61.829,60 € 11,672% 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/74495/4-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 559/2018 (Α.Δ.Α: 613ΞΩ1Ρ-2Υ0) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο 

«Συντήρηση – Επισκευή τοιχίου περίφραξης Δημοτικού κοιμητηρίου Ταξιάρχης» από το οποίο 

προκύπτει ο προσωρινός μειοδότης, όπου θα του ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β) Ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη την εταιρία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε.» με τα επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ : 52,00% 
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ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ  51,00% 

και ποσό προσφοράς  27.476,13 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 51,328%. 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 20.243,90 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 3.643,90 

Σύνολο Ι : 23.887,80 

Απρόβλεπτα 15% : 3.583,17 

Αναθεώρηση : 5,15 

Σύνολο ΙΙ : 27.476,13 

 

ΘΕΜΑ 18ο                                                                Aπόφ. Αρ. 675 / 2018 (75Ξ7Ω1Ρ-ΓΙΓ ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας». 

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/72982/27-11-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/72982/27-11-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 75471, για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας 

οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας». 

Σας αποστέλλουμε το 2
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. 

Καλλιθέας», 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: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» στην επιχείρηση 

«ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». με ποσό προσφοράς 137.903,23€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 43,00%. 

2) Εξουσιοδοτήσετε την 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  

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, σήμερα Παρασκευή, 16 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/48374/02-08-2018, ΑΔΑM: 

18PROC003526938 2018-08-03 Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1. Λαός Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, ως πρόεδρος 

2. Πατατούκου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, υπάλληλος Υπηρεσίας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, ως μέλος,  

3. Σαραντίδου Ευθυμία, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, ως μέλος, 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο «Βελτιώσεις 

βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας», προϋπολογισμού 241.935,48 € (πλέον Φ.Π.Α 24%), σύμφωνα με 

την υπ’ αριθμόν 313/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι 

Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμόν 357/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου (Αγ. Ιωάννου 52 και 
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Διαγοριδών), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης.  

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 75471.  

Με την υπ΄ αριθμό 502/18-09-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΡΩΩ1Ρ-1ΣΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» σύμφωνα με την οποία 

προσωρινός μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.». 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών με το υπ΄ αρ. πρωτ. 16/60700 / 08-10-2018 έγγραφο της κάλεσε 

τον Προσωρινό Ανάδοχο να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 23.2 έως 23.10 της 

Διακήρυξης, ο οποίος με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του συστήματος στις 15/10/2018 υπέβαλε τα προς έλεγχο 

δικαιολογητικά, ενώ με το υπ’ αριθμό 16/62532/16-10-2018 διαβιβαστικό, υποβλήθηκαν και σε έντυπη 

μορφή μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Ποινικό Μητρώο (Κωνσταντίνου Μαστρογιαννάκη, Νικολάου-

Σάββα Τριντή, Φωτίου Μαστρογιαννάκη, Ιωάννη Mαστρογιαννάκη) 
23.3α 

2 Φορολογική Ενημερότητα εταιρείας 23.3β 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ εταιρείας 23.3β 

4 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Έργου «Συντήρηση 

επαρχιακού οδικού δικτύου ανατολικού άξονα, Νήσου Ρόδου 

(2016)». 

23.3β 

(22.Α.2) 

5 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Έργου «Αποκατάσταση 

ζημιών σε δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου 

που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013». 

23.3β 

(22.Α.2) 

6 Βεβαίωση ΕΦΚΑ για μισθωτούς μηχανικούς 23.3β 

7 Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ του Παπακώστα Ονούφριου 23.3β 

8 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης της εργολ. 

επιχείρησης 
23.3γ 

9 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και μη 

αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 
23.3γ 

10 
Πιστοποιητικό ΤΕΕ του Παπακώστα Ονούφριου για επαγγελματική 

διαγωγή 
23.3ε 

11 
Υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης απόφασης για  αποκλεισμό της 

εταιρείας σύμφωνα με άρθρο 74 Ν.4412/2016 
22.Α.9. & 23.3ε 

12 Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εργολ. επιχείρησης 23.4,23.5,23.6,23.9 

13 
Υπεύθυνη δήλωση για ανεκτέλεστο μέρος εργολαβ. Συμβάσεων και 

τα υπό εκτέλεση έργα 
23.5α 

14 
Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Συντήρηση επαρχιακού 

οδικού δικτύου ανατολικού άξονα, Νήσου Ρόδου (2016)». 
23.5α 

15 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου για το έργο: «Αποκατάσταση ζημιών σε 

δημοτικές ενότητες της δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που 

προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013». 

23.5α 

16 

Φεκ σύστασης 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας 

Φεκ τροποποίησης 

23.8 

17 
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού 

Πιστοποιητικό Ισχύουσας εκπροσώπισης ΓΕΜΗ 
23.8 

18 
Ένορκη βεβαίωση του Ιωάννη Μαστρογιαννάκη περί μη επιβολής 

προστίμων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

23.3δ 

(22.Α.2α) 
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19 Ειδικό πληρεξούσιο περί εκπροσώπησης της εταιρείας 23 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα παραπάνω προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επιπλέον προέβη δειγματοληπτικά σε έλεγχο 

εγκυρότητας ορισμένων δικαιολογητικών (Φορολογική Ενημερότητα, Ασφαλιστικές Ενημερότητες, Ποινικό 

Μητρώο).   

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού συντάσσει το παρόν 2ο πρακτικό, διαβιβάζει το φάκελο των παραπάνω δικαιολογητικών 

(αντίγραφα) προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης 

υπέρ της εργολήπτριας ατομικής επιχείρησης: «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

Α.Ε.» με ποσό προσφοράς 137.903,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση 43,00%. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/72982/27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 357/2018 (Α.Δ.Α: 6ΞΩΞΩ1Ρ-ΙΣΥ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 502/2018 (Α.Δ.Α: 7ΑΡΩΩ1Ρ-1ΣΓ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  το 

1
ο
 πρακτικό του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» από το οποίο προκύπτει ο οριστικός 

μειοδότης, όπου θα του ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του έργου: 

«Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Καλλιθέας» την επιχείρηση «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». με ποσό προσφοράς 137.903,23€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 

μέση έκπτωση 43,00%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

ΘΕΜΑ 19ο                                                                Aπόφ. Αρ.676   / 2018 (ΩΜΒΑΩ1Ρ-569 ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο 

κέντρο της πόλης της Ρόδου»   

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ. πρωτ. 16/72853/26-11-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/72853/26-11-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΡΟΔΟΥ»  με Α.Α. 75802. 

 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος με τo υπ. αρ. 16/68604/9-11-2018 σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 
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Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση 

 της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ  

ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΡΟΔΟΥ»  στην  

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.&ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 49,35%. 

1. Να εξουσιοδοτήσετε την 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 Tεχνικών Έργων και Υποδομών, σήμερα 26 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω: 

1. Κολεζάκη Αντώνιο, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. - ως πρόεδρο 

2. Δασακλή Νεκταρία , Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης ΤΕ.– ως μέλος 

3. Καραγιάννη Δέσποινα,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.– ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το  έργο: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 377/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 405 / 30-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ82Ω1Ρ-Ρ43) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 4, παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος  75802. 

     Με την υπ’ αριθμό 547/15-10-2018 ( ΑΔΑ:ΨΒΝ5Ω1Ρ-Ξ7Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η  

εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.&ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση  49,35 %. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ’ αριθμό πρωτ. 16 /65815/30-10-2018 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 το υπ’ αριθμό πρωτ. 16/68604 φάκελο  στις 9-11-2018 υπέβαλλε 

τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

 Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.» 

Αποδεικτικό κατάστασης επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων 

Ένορκη Βεβαίωση για μη παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αποδεικτικό μη έκδοσης της 

σχετικής βεβαίωσης από το ΣΕΠΕ 

Καταστατικό της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού 

Πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. 

Ποινικό μητρώο διαχειριστή της εταιρείας (Σταμάτης Λινάρδος) 

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ  Σταμάτης Λινάρδος (βασική στελέχωση της 

εταιρείας) 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ  Σταμάτης Λινάρδος 

Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ  της εταιρείας περί μη μισθωτών   
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Ασφαλιστική Ενημερότητα  ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ) Καρτελιά Νικόλαου  

Βεβαίωση Ε.Ε.Τ.Ε.Μ περί επαγγελματικού πειθαρχικού παραπτώματος Καρτελιά Νικόλαου 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων –Βεβαιώσεις ΤΕΕ Σταμάτης Λινάρδος 

Φορολογική ενημερότητα εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία. 

Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία. 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) για εξαρτημένη εργασία Λυριστή Παρασκευή 

Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο «Πυρασφάλεια τουριστικού 

λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου» 

Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση 

του Δημοτικού φωτισμού στην Μεσαιωνική Πόλη» 

Ασφαλιστική ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου της εταιρείας με τίτλο «Αποπεράτωση και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου μουσείου Μεσαναγρού» 

Φορολογική Ενημερότητα κ/ξιας Γ.Εγγλεζάκης –Θ.Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης Λινάρδος &ΣΙΑ Ε.Ε. 

για συμμετοχή σε δημοπρασία  

Ασφαλιστική Ενημερότητα κ/ξιας Γ.Εγγλεζάκης –Θ.Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης Λινάρδος &ΣΙΑ Ε.Ε. 

για συμμετοχή σε δημοπρασία 

Ασφαλιστική Ενημερότητα υπό εκτέλεση έργου κ/ξιας Γ.Εγγλεζάκης –Θ.Λιάτος Ο.Ε. – Σταμάτης 

Λινάρδος &ΣΙΑ Ε.Ε. «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες –αναβάθμιση αστικού 

περιβάλλοντος σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο 

Δήμο Σιθωνίας» 

Βεβαίωση της εταιρείας για συμμετοχή σε δημοπρασία ΣΑΤΕ 

Βεβαίωση μη πειθαρχικού Παραπτώματος ΣΑΤΕ 

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το όριο έργων –Πίνακας ανεκτέλεστων έργων. 

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το άρθρο 22Α9 της διακήρυξης για την μη έκδοση σε βάρος της 

εταιρείας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν 

δεν είχαν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, έτσι μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία του προέδρου της 

επιτροπής με το μειοδότη ζητήθηκε στις 22/11/2018 και ώρα 11:42:52 να υποβληθούν εκ νέου αυτά τα 

δικαιολογητικά. Ο μειοδότης υπέβαλλε εκ νέου ηλεκτρονικά στις 22/11/2018 και ώρα 14:12:40 τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά και με φάκελο στις 23/11/2018. Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλέον σε 

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 2
ο
 πρακτικό, το διαβιβάζει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και  

εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εργολήπτριας ατομικής εταιρείας:  «ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΛΙΝΑΡΔΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.&ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση 49,35 %. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/72853/26-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 405/2018 (Α.Δ.Α: ΩΟ82Ω1Ρ-Ρ43) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 547/2018 (Α.Δ.Α: 7ΥΧ8Ω1Ρ-ΞΙΩ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  το 

1
ο
 πρακτικό του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της 

Ρόδου», 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α)  Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της Ρόδου» από το 

οποίο προκύπτει ο οριστικός μειοδότης, όπου θα του ανατεθεί και η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της Ρόδου» την εταιρεία 

«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε.&ΑΝΑΚΤΩΡ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση  49,35 %. 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο                                                                Aπόφ. Αρ. 677  / 2018 (ΩΓ5ΘΩ1Ρ-ΤΗΝ ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων».  

(Εισήγηση Δ/νσης τεχνικών έργων & υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/74190/3-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/74190/3-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το πρακτικό 

της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» με Α.Α. 75858. 

Σας αποστέλλουμε το  2
ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος με τo υπ. αρ. 16/69237/13-11-2018 και με το υπ. αρ. 16/72953/27-11-2018 

σύμφωνα  με τον Ν. 4412/2016. 

 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

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. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»  στην 

«ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 41,10%. 

2. Να εξουσιοδοτήσετε την 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 Tεχνικών Έργων και Υποδομών, σήμερα 28 του μηνός 

Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, οι παρακάτω: 

1. Κολεζάκης Αντώνιος, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. - ως πρόεδρο 

2. Σκουμιός Κωνσταντίνος , Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.– ως μέλος 

3. Κιαπόκα Ελένη,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.– ως μέλος 

που αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το  έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 318/2018  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 325 / 

22-6-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΛΩΩ1Ρ-9ΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 

4, παραγρ. 4.2 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά 

καθορίζονται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και έχει λάβει αύξοντα αριθμό συστήματος  75858. 
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     Με την υπ’ αριθμό 549/15-10-2018 ( ΑΔΑ:Ω6ΔΡΩ1Ρ-ΟΑΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η  εταιρεία «ΝΙΚΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση έκπτωση  41,10%. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών με το υπ’ αριθμό πρωτ. 16 /65812/30-10-2018 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 το υπ’ αριθμό πρωτ. 16/69237 φάκελο  στις 13-11-2018 

υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

 Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Βεβαίωση ΜΕΕΠ της εταιρείας «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 

Ποινικό μητρώο Φώτιος Μαστρογιαννάκης 

Ποινικό μητρώο Κωνσταντίνος Μαστρογιαννάκης 

Ποινικό μητρώο Νικόλαος Σάββας Τρίντης 

Ποινικό μητρώο Ιωάννης Μαστρογιαννάκης 

Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο της εταιρείας 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ -ΤΣΜΕΔΕ εταιρείας 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου 

ανατολικού άξονα νήσου Ρόδου(2016)» 

Ασφαλιστική Ενημερότητα ΕΦΚΑ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες της 

Δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013» 

Ασφαλιστική ενημερότητα του Παπακώστα Ονούφριου 

Βεβαίωση ΕΦΚΑ  της εταιρείας περί μη απασχόλησης μισθωτών   

Ένορκη Βεβαίωση για μη παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 

Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη εκκαθάρισης και αναγκαστικής διαχείρισης της εταιρείας 

Πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. 

Βεβαίωση Τμήματος Εμπορίου τροποποιήσεων καταστατικού της εταιρείας για την μη εκκαθάριση 

και λύση τη εταιρείας 

Αποδεικτικό κατάστασης επιχείρησης μέσω της πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποκλεισμού της εταιρείας από το διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 

22.Α-4 της διακήρυξης 

Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη επαγγελματικών παραπτωμάτων του Παπακώστα Ονούφριου 

Υπεύθυνη Δήλωση για την μη έκδοση σε βάρος της εταιρείας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 

Υπεύθυνη Δήλωση για το ανεκτέλεστο σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3669/08 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου ΤΕΕ για το έργο : «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ανατολικού 

άξονα νήσου Ρόδου(2016)» 

Βεβαίωση ανεκτέλεστου Δήμου Ρόδου για το έργο : «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικές ενότητες 

της Δυτικής πλευράς της νήσου Ρόδου που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2013» 

Καταστατικό της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού 

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης εταιρείας ΓΕΜΗ 

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

Πληρεξούσιο Ειδικό 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι ορισμένα από τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν 

δεν είχαν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, έτσι μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία του προέδρου της 

επιτροπής με το μειοδότη ζητήθηκε στις 22/11/2018 και ώρα 13:50:19 να υποβληθούν εκ νέου αυτά τα 

δικαιολογητικά. Ο μειοδότης υπέβαλλε εκ νέου ηλεκτρονικά στις 22/11/2018 τα ζητούμενα δικαιολογητικά 

και με φάκελο στις 27/11/2018 και αριθμ.Πρωτ.16/72953. Όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλέον σε πλήρη και σε ισχύ κατά το χρόνο κατάθεσης τους.  
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     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:  «ΝΙΚΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 41,10 %. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/74190/3-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 325/2018 (Α.Δ.Α: Ω7ΛΩΩ1Ρ-9ΧΖ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν 

οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 549/2018 (Α.Δ.Α: Ω6ΔΡΩ1Ρ-ΟΑΖ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  

το 1
ο
 πρακτικό του έργου «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας 

για το έργο «Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων» από το οποίο προκύπτει ο οριστικός 

μειοδότης όπου και θα του ανατεθεί η σύμβαση. 

Β) Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«Βελτιώσεις βατότητας οδών στη Δ.Ε. Πεταλούδων» την εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με μέση έκπτωση 41,10 %. 

 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για την υπογραφή της σύμβασης. 

ΘΕΜΑ 21ο                                                                Aπόφ. Αρ. 678  / 2018 (Ω8ΨΥΩ1Ρ-Ω18) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2294/2018 συνολικού ποσού 

3.936,18 €, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ο οποίος είχε οριστεί 

υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 587/2018 για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ. 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ: 16/73389/29-11-2018 και το έγγραφο της 

Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/73543/29-11-2018) 

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

16/73389/29-11-2018 του υπολόγου και την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/73543/29-

11-2018  η οποία έχει ως εξής:    
ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 2294/2018 συνολικού ποσού "3.936,18 €". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Λαού Ιωάννη μετά από την αρ. 

587/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος του  Κ.Α.  

20.6211.0002  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  60/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 252,52 € 

Αρ. Παραστατικου  59/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  58/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  57/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 97,52 € 

Αρ. Παραστατικου  56/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  55/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 
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Αρ. Παραστατικου  54/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 384,42 € 

 Σύνολο    3.936,18 € 

Χρηματικό ένταλμα 2294/2018 - 3.936,18 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 2294/2018 

συνολικού ποσού 3.936,18 €. 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Λαού Ιωάννη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

1. Αρ. Παραστατικου  60/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

2. Αρ. Παραστατικου  59/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

3. Αρ. Παραστατικου  58/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

4. Αρ. Παραστατικου  57/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

5. Αρ. Παραστατικου  56/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

6. Αρ. Παραστατικου  55/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

7. Αρ. Παραστατικου  54/27-11-2018 Εθνικής τράπ.  

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα αποσταλούν στην Δ/νση Οικονομικών 

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.  

  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου υπαλλήλου κ.Λαού Ιωάννη και 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 με αριθμ.πρωτ. 16/73389/29-11-2018 του υπολόγου και την εισήγηση της ταμειακής 

υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/73543/29-11-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)   Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Λαού Ιωάννη, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/73543/29-11-2018), 

περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2294/2018, 

συνολικού ποσού 3.936,18 € (τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριανταέξι ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 587/2018  απόφασης της οικονομικής επιτροπής , για την πληρωμή 

κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ.   

 

Β)   Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν λόγω, 

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. Παραστατικου  60/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 252,52 € 

Αρ. Παραστατικου  59/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  58/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  57/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 97,52 € 

Αρ. Παραστατικου  56/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  55/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 800,43 € 

Αρ. Παραστατικου  54/27-11-2018 Εθνικής τράπ. Ποσού * 384,42 € 

 Σύνολο    3.936,18 € 

Χρηματικό ένταλμα 2294/2018 - 3.936,18 €  
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 ……………………….. 

                                                                                        Διαφορά :   0,00 € 

Υπόλοιπο προς απόδοση (0) μηδέν. 

 

ΘΕΜΑ 22ο                                                                Aπόφ. Αρ.  679 / 2018 (ΩΟΥΕΩ1Ρ-Σ68 ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2408/2018 συνολικού ποσού 

4.835,47€, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΠΕΡΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» ο οποίος είχε οριστεί 

υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 621/2018 για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ. 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ: 16/73928/30-11-2018 και το έγγραφο της 

Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/74167/3-12-2018)  

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

16/73928/30-11-2018 του υπολόγου και την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/74167/3-

12-2018  η οποία έχει ως εξής:    
ΘΕΜΑ  : Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

ΣΧΕΤ   :  

   Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής με αριθμό 2408/2018 συνολικού ποσού "4.835,47€ ". 

   Το ένταλμα προπληρωμής εξεδόθη στον όνομα του Δημοτικού Υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη μετά από 

την αρ. 621/2018 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής για την πληρωμή κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ σε βάρος 

του  Κ.Α.  20.6211.0002  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018. 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. εγγραφής συναλ. 90820700833442499502 Εθνικής τράπ. Ποσού * 4.834,87 € 

Αρ. εμβάσματος 531751268 Εθνικής τράπ. 30/11/2018 Ποσού 0,60 € 

 Σύνολο    4.835,47 € 
Χρηματικό ένταλμα 2408/2018 - 4.835,47 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

 

  Η Οικονομική επιτροπή στην οποία κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται να λάβει σχετική 

απόφαση για : 

-  την έγκριση της απόδοσης  λογαριασμού του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (αρ. 2408/2018 

συνολικού ποσού 4.835,47€. 

- Την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Γεωργίου Περράκη από το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής. 

Συνημμένα:  

8. Αρ. εγγραφής συναλ. 90820700833442499502 Εθνικής τράπ.  

     (Screenshot από Internet Banking) 

9. Αρ. εμβάσματος 531751268 Εθνικής τράπ. 30/11/2018 (Screenshot από Internet Banking) 

  

 

* Τα σχετικά παραστατικά (Τιμολόγια) θα αποσταλούν στην Δ/νση Οικονομικών 

από την Κεντρική υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ μόλις αυτά εκδοθούν.  

  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου υπαλλήλου κ.Λαού Ιωάννη και 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 με αριθμ.πρωτ. 16/73928/30-11-2018 του υπολόγου και την εισήγηση της ταμειακής 

υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/74167/3-12-2018 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)   Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Περράκη Γεωργίου, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/74167/3-12-2018), περί 

της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2408/2018, συνολικού 

ποσού 4.835,47 € (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριανταπέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά), το οποίο 

εκδόθηκε, βάσει των υπ’ αριθμ.: 621/2018  απόφασης της οικονομικής επιτροπής , για την πληρωμή 

κοστολογίων ΔΕΔΔΗΕ.   

 

Β)   Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν λόγω, 

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

Αρ. εγγραφής συναλ. 90820700833442499502 Εθνικής τράπ. Ποσού * 4.834,87 € 

Αρ. εμβάσματος 531751268 Εθνικής τράπ. 30/11/2018 Ποσού 0,60 € 

 Σύνολο    4.835,47 € 
Χρηματικό ένταλμα 2408/2018 - 4.835,47 €  

 ……………………….. 

                                                                                         Διαφορά :   0,00 € 

Υπόλοιπο προς απόδοση (0) μηδέν. 

 

ΘΕΜΑ 23ο                                                                Aπόφ. Αρ. 680  / 2018 (ΩΞΟΛΩ1Ρ-ΔΑΚ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ – 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 7ΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων  και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/75518/7-12-2018)  

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών έργων 

και υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/75518/7-12-2018   η οποία έχει ως εξής:    
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 1

ου
 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ – 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 7
ΟΥ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

   Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ – 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 7
ΟΥ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης 

είναι η εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε» με ποσοστό έκπτωσης 53,08%: 

 

Κατηγορία  Έκπτωση % 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 7
ΟΥ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ 

53,08 

 

και ποσό προσφοράς  18.749,71 €, δηλαδή μέση έκπτωση 53,08% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 13.817,03 

Γ.Ε.&Ε.Ο.18% 2.487,07 

Απρόβλεπτα 15% 2.445,62 

ΣΥΝΟΛΟ  18.749,71 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την ατομική εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε», σύμφωνα 
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με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 

 

 (Ακολουθεί η υπογραφή του προέδρου της επιτροπής του διαγωνισμού κου Διακολιού Βασιλείου)  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΕΜΑΥΤΙΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΤΟΥ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ»  

 

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις 21/11/2018, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμ. 529/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

 

Διακολιό Βασίλειο, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. – ως πρόεδρο 

Καπεταντση Χαράλαμπο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. . – ως μέλος 

Πέρο Γεώργιο,  Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. – ως μέλος (αναπληρωματικό μέλος που αντικαθιστά τον Μεταξωτό 

Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ που απουσιάζει λόγω κανονικής αδείας) 

 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με 

το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και έλεγχο ομαλότητας, για 

την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 40.322,58 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 552/2018 (7ΘΔ7Ω1Ρ-Π3Ξ)  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η διακήρυξη  καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC003915307 

Στο διαγωνισμό  συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

1 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  

2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 

3 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

4 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 

5 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 

7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ελέγχθηκε το 

περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας και καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό % 

1 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. 53,08 

2 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 39,14 

3 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 38,00 

4 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36,97 

5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 25,97 

6 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25,05 
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7 ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 15,00 

 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων, λαμβάνοντας τα 

κάτωθι απαντητικά έγγραφα επιβεβαίωσης με Α.Π.:25387/23-11-2018, 25548/26-11-2018,25388/23-11-2018, 

25545/26-11-2018, 25389/23-11-2018,25546/26-112018 και 25391/23-11-2018.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με 

μέση προσφερόμενη έκπτωση 53,08% και προσφερόμενη τιμή 18.749,71 € (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. 

(Ακολουθεί η υπογραφή 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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμ.πρωτ. 16/75518/7-12-2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Πιλοτική δράση εμαυτίων – 

διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 7
ου

 Γυμνασίου Ρόδου»   

Β) Ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού  η εταιρεία Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.    

 

ΘΕΜΑ 24ο                                                                Aπόφ. Αρ. 681  / 2018 (6ΡΥΓΩ1Ρ-ΓΑΒ ) 

Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων διακήρυξης, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την 

¨Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του 

φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου¨. 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων  και Υποδομών με αρ. πρωτ.: 16/75849/10-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/75849/10-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζονται οι όροι και οι 

επιτροπές του διαγωνισμού της προμήθειας ως κατωτέρω:  

Θέμα:  Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας, όρων διακήρυξης, επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την 

¨Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε 

αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου¨. 

                

1. Με την αριθ. 1099/2018 απόφαση του Δ.Σ. έγινε αναμόρφωση και εγγραφή στον προϋπολογισμό 

έτους 2018 η ¨ Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και 

βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου ¨ στον 

κωδικό 15-7135.0009 με συνολική πίστωση για το έτος 2018 18.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 η Δ/νση Τεχνικών έργων και υποδομών 

προχώρησε στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την ανωτέρω προμήθεια και συγκεκριμένα 

τα τεύχη δημοπράτησης περιλαμβάνουν τη Διακήρυξη,  τον Προϋπολογισμό ποσού 18.000€ με το 

Φ.Π.Α. 24% και τις Τεχνικές προδιαγραφές. 

Η μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και 

βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια πιλοτικά σε πρώτη φάση δύο κτιρίων που θα 

επιλεγούν από την Υπηρεσία Δημοτικών Σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου .  

2. Η προμήθεια θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. τον Ν. 

4412/16 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει. 



119 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Για την επιτροπή διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού προτείνονται τα 

παρακάτω μέλη: 

1. Επιτροπή Διενέργειας  

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

Διακολιός Βασίλειος 

Γκουμότσιος Νικόλαος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Κανάκας Εμμανουήλ 

Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

Κεφαλάκης Παύλος 

 

2.Επιτροπή Ενστάσεων  

Τακτικά Μέλη 

Περράκης Γεώργιος 

Λάος Ιωάννης  

Σαρακινής Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Αφαντενός Νικόλαος 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

Ποντίκας Σάββας 

            Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

  α)Η έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό, 

  β) Η έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 

  γ) Ο ορισμός της επιτροπής όπως προτάθηκε ανωτέρω,  

 

(Ακολουθεί η υπογραφή του αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

 

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

τους όρους της διακήρυξης, κλήθηκαν να ψηφίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/75849/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών του  

Δήμου Ρόδου, 

 Το άρθρο 72 παράγραφο 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. 732/2017  περί έγκρισης κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Α)  Εγκρίνει την διαγωνιστική διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας 

«ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες 

και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου». 

 

Β) Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «της προμήθειας ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την 

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

Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου», ως κατωτέρω: 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   ¨Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού 

σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου¨ 

 

Έχοντας υπ όψιν : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για <<δημόσιες συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ>> 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 << ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων  στο διαδίκτυο 

πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις >>    

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06  (Φ.Ε.Κ.  

114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 άρθρο 6  παρ.14 περί εκτέλεσης αυτοτελώς όμοιων η ομοειδών 

δαπανών σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α 138/16-06-2011 <<Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις>> 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ Α /15-09-2011 <<Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων>> 

8. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013<< τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Την  αποφάση ανάληψης υποχρέωσης που έχει  εκδοθεί. 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 στους  Κ.Α.  15-7135.0009 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 18.000 €. 

11. Την υπ΄αριθμό ....../2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και 

καταρτίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης   

 

Προκηρύσσει 

Τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές   που αφορά στην ¨Προμήθεια  

ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και 

εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου¨. (συνημμένος πίνακας) ενδεικτικού προϋπολογισμού  

(18.000€)  μαζί με το Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια με την τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή 

αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. 

Ρόδου. 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α)   Το συμφωνητικό της προμήθειας  

β)   Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 

γ)   Τεχνικές προδιαγραφές 
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δ)   Η προσφορά του μειοδότη  (Οικονομική) 

 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός, Χρηματοδότηση της Προμήθειας 

α) Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά με το  Φ.Π.Α. στις  Δέκα οχτώ  

χιλιάδες ευρώ (18.000€). 

β) Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2018 και Θα χρηματοδοτηθεί από Ι.Π. 

 

Άρθρο 4ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Στον διαγωνισμό θα γίνονται δεκτοί όσοι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να    υποβάλουν υποχρεωτικά 

προσφορά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές 

2.Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

3.Συνεταιρισμοί 

4.Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 6ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που απαιτούνται. 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ), συμπληρωμένο σύμφωνα 

με το Παράρτημα Γ΄. 

 ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται 

να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΤΕΥΔ. 

 Η ημερομηνία του ΤΕΥΔ πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).  

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των 

διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

2) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση 

εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και EE). Στοιχεία και 

έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3) Υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη στα 

δύο σχολικά κτίρια του Δήμου με δικά του έξοδα  

-ότι έλαβε γνώση όλων των  όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  και των σχετικών με 

αυτήν διατάξεων και νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ποιον όρο δεν αποδέχεται. 

- για τη συμμόρφωση ή απόκλιση των τεχνικών προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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- ότι θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση και 

εγκατάσταση υλικών. 

Εφ’ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους  υποβάλλουν βεβαίωση 

εκπροσώπησης , βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο 

 Όλες οι ως άνω αναφερόμενες Δηλώσεις των Συμπληρωματικών Στοιχείων θα πρέπει να κατατεθούν όπως 

περιγράφονται, και να τοποθετηθούν στον φάκελο των  Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 

ένωση. 

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μόνο ο μειοδότης (προσωρινός ανάδοχος) ειδοποιείται να υποβάλει το 

μέγιστο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  των 

άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 75 του ίδιου νόμου 

 

4) Πιστοποιητικά ISO 

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO (Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα) του κατασκευαστή. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και στην αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσει ο Προσωρινός μειοδότης  

(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ) είναι τα εξής: 

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

και συγκεκριμένα για τα παρακάτω: 

A.  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθμ 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

B.  δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26
ης

 Μαΐου 1997(EEC195 της 25/6/1197 

σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθμ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(ΕΕ L 358 της 

31/12/1998 σελ.2). 

C.  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

D.  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ 

οδηγίας του Συμβουλίου της 10
ης

 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28/6/1991 σελ.77 

οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν.2332/1995). 

E. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και όλα τα μέλη για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

Β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Γ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , περί εγγραφής του σ΄ αυτό από το οποίο να προκύπτει η 

εμπορική του δραστηριότητα για τα συγκεκριμένα είδη  
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Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

Ε.1. Ότι δεν έχει καταδικαστεί  για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα , ότι δεν τελεί 

υπό πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση η ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

Ε.2. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 

χωρίς καμία επιφύλαξη. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 , με την οποία να δηλώνεται: 

ΣΤ.1 αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας 

στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 

ΣΤ.2 θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 5 έτη. 

ΣΤ.3 θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το 

Δήμο.  

ΣΤ.4 τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν ένδειξη CE  όπου αυτό απαιτείται. 

Ζ. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO του προμηθευτή 

 

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

Τα  ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.   

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ  
α) Όλα τα ανωτέρω στους Έλληνες πολίτες  ,  

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

α) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

β) Πιστοποιητικό ως παράγραφος 3 και 4 των απαιτούμενων στους Έλληνες πολίτες. 

 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ( ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 
α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που  συμμετέχει στην ένωση,  

β) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες 

μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικού αστικούς Συνεταιρισμούς,  στους οποίους  μετέχουν και 

επιχειρήσεις εσωτερικού ή  Εξωτερικού Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50% 

γ) Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με τη προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο 

απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται  ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει  ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Άρθρο 7ο 

Χρόνος & τόπος  καθώς και  τρόπος υποβολής προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Εργων & Υποδομών, Διαγοριδών & Αγ. 

Ιωάννη(Γωνία 1
ος

 όροφος), ΤΚ 85100 την ../../2019 ημέρα ............. και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορεί να : 

α) σταλούν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορική) ή να κατατεθούν στην Επιτροπή διεξαγωγής 

του διαγωνισμού, μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών ή  

β) να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα 

αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, Αγίου Ιωάννη 

52 και Διαγοριδών, 851 00 Ρόδος, τηλ 2241364614, 2241364613.  

 

Άρθρο 8o 

Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή για εξήντα (60) ημέρες. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη 

γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών. 
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 Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό, οπότε ο μειοδότης δεν 

μπορεί να προβάλει καμία αξίωση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 9 

Φάκελος Προσφορά 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 

 Η μη τήρηση οποιονδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της 

αντίστοιχης προσφοράς. 

9.1  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο 

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:    

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθεια και της  αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης  

3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντας  (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης  , τηλέφωνο σταθερό, 

φάξ,  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , διεύθυνση, ΑΦ.Μ. κ.τ.λ.) 

 

9.2 Στον κάθε εσωτερικό φάκελο (και όχι μόνο στον εξωτερικό) που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς: 

    1. Ο πλήρης τίτλος της προμήθειας και της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την   προμήθεια.  (Δ/νση 

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου) 

    2. Ο  αριθμός  πρωτόκολλου της διακήρυξης 

    3. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

    4. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή ονομασία επιχείρησης,   διεύθυνση, ΑΦΜ, 

τηλέφωνα, fax, e-mail, κτλ). 

 

9.3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς(εξωτερικό) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

9.3.1 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα όπου 

επιτρέπεται). Τα δικαιολογητικά αυτά τοποθετούνται σε ξεχωριστό εσωτερικό φάκελο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
9.3.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόμενων ειδών, ερωτηματολόγια, 

φωτογραφίες, σχέδια, εγκαταστάσεις, κτλ) τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.3.3. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται επίσης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη, με αντίγραφο. Η  οικονομική 

προσφορά θα ακολουθεί το μοτίβο των πινάκων που υπάρχουν στη μελέτη του διαγωνισμού. Όλα τα 

δημοπρατούμενα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά με τη σειρά που αυτά δίδονται στη μελέτη 

του διαγωνισμού. 

9.3.4.  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

5. Οι προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν ξέσματα, σβησίματα  προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον  

προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού  παραλαμβάνει και  αποσφραγίζει τις προσφορές 

και κατά   τον   έλεγχο καθαρογράφει την  τυχόν  διόρθωση  και  μονογράφει και  σφραγίζει αυτήν. Η 

προσφορά  απορρίπτεται όταν υπάρχουν  σε αυτήν διορθώσεις  οι οποίες την  καθιστούν  ασαφή  κατά  τη 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων  θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους  της  διακήρυξης, εκτός αν  κατά  περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά 

τα σημεία εκείνα  τα οποία δεν  αποδέχεται. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  

διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται 
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υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό 

έγγραφο. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

Οι φάκελοι των προσφορών θα δίδονται από τους διαγωνιζόμενους προσωπικά ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, προσκομίζοντας αποδεικτικό στοιχείο (αστυνομική ταυτότητα, κλπ). 

Οι ανώνυμες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί αυτοπροσώπως ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο άτομο, προσκομίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ. περί συμμετοχής της στο 

διαγωνισμό και ορισμού εκπροσώπου της. Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή 

τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή 

αυτοπροσώπως με ταυτότητα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει δείγματα επί ποινή αποκλεισμού για τα είδη που θα του ζητηθούν 

από την Επιτροπή. 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει απαραιτήτως τα ανωτέρω δικαιολογητικά  

 

Άρθρο 10ο 

Τιμές προσφορών - Επιβαρύνσεις μειοδοτών 

α)  Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε - € -. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός 

από τον Φ.Π.Α. για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο της διακήρυξης. 

β) Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

γ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, η είναι 

εσφαλμένη λογιστικά, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 11ο 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία  Αποσφράγισης προσφορών 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού  οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. 

Η αποσφράγιση γίνεται δημόσια από την  αρμόδια Επιτροπή ενώπιον των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό. 

Η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 

εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : 

α)Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος , μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα και η 

τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία. 

β)  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης των 

λοιπών στοιχείων αυτής την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική  ημερομηνία και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί και  θα 

αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις  (3) τουλάχιστον  ημέρες 

προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

 

Άρθρο 12ο 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάση τιμής στο σύνολο των υλικών και στην περίπτωση που θα υπάρχουν ίδιες τιμές ανάμεσα σε 

προμηθευτές θα διενεργείται κλήρωση με όρους που θα τεθούν από την επιτροπή διαγωνισμού, νοείτε δε ότι 

η αξιολόγηση θα γίνει ανάμεσα στους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με 

βάση  τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Αποκλίσεις από 

όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι 

όροι η επί ποινή αποκλεισμού είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 

Άρθρο 13ο 

Κρίση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 
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Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , με γνωμοδότηση του προς την 

Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει: 

α)  Κατακύρωση της προμήθειας 

β)  Ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους . 

γ)   την διενέργεια κλήρωσης  μεταξύ ισοδύναμων προσφορών.  

δ)  Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου μπορεί ο 

διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες χωρίς τροποποίηση 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει 

κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του. 

 

Άρθρο 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

α)   Ενστάσεις κατά της διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016  

 β)  Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016   

Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπερ του 

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζων Διοικητικό όργανο. Τέλος για όσα, τυχόν, δεν έχoυν προβλεφθεί 

στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 15ο 

Υπογραφή Σύμβασης 

1. Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. Υποχρεούται εντός  δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

του διαγωνισμού από το Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τους φορείς 

υλοποίησης της προμήθειας προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

αυτών.  

2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με 

την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον 

τα εξής : 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης, 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη .  

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,  

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,  

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,  

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,  

η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,  

θ. Τον τρόπο πληρωμής . 

ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,  

ια. Την παραλαβή των υλικών. 

Η σύμβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία του Δήμου και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Δεν μπορεί να 

περιέχει όρους αντίθετους με τα  παραπάνω στοιχεία.  

Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο  
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Άρθρο 16ο 

Εγγυήσεις 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 

 Ορίζεται σε 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή  …… € παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή 

πιστωτικών  ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς τούτο στην ελληνική 

γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση καθώς και με έντοκα γραμμάτια  Δημοσίου. 

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης  

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 17ο 

Παραλαβή 

Η διαδικασία παραλαβής των ειδών, γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής ποσοτικά και ποιοτικά 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την σύγκριση των δειγμάτων. 

  

Άρθρο 18ο 

Πληρωμή 

α) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με  την υποβολή του τιμολογίου και την σύνταξη του οριστικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται 

υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.   

β)  Ενδεικτικά αναφέρετε ότι η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης δύναται να γίνει και με 

εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας και κατά περίπτωση εάν παραδίδετε τμηματικά Θα εκδίδεται 

τιμολόγιο για κάθε ποσότητα που παραδίδεται μετά από κάθε παραγγελία του Δήμου και όχι για το συνολικό 

ποσό. ( Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την οικονομική υπηρεσία του δήμου και αυτή θα υπόδειξη και θα λύση 

τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας) 

γ)  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δήμου και προμηθευτή 

σύμβασης , θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 19ο 

Χρόνος παράδοσης 

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν ως εξής:  

μέσα σε χρόνο εξήντα  (75) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα  από μακροσκοπικό έλεγχο. Σε περίπτωση 

καθυστερήσεως που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία θα 

παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. 

Ο προμηθευτής για αυτή την καθυστέρηση, δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως από το Δήμο, 

άλλως ρητώς δηλώνει ότι παραιτείται τώρα κάθε σχετικού δικαιώματος ή αξιώσεώς του. 

 

Άρθρο 20ο 

Γλώσσα 

α. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές και οικονομικές 

προσφορές, δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ. συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη 

γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. 

β. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

γ. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των 

προσφερόμενων, τα κατά περίπτωση ζητούμενα ISO,CE κ.λ.π.), είναι δυνατόν  να αναφέρονται και στην 

αγγλική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα τεχνικά εγχειρίδια, manual, datasheet, προσπέκτους  κλπ, που 

συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική, είτε στην αγγλική γλώσσα. 

 Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, καθώς και αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο 

πρόσωπα 

Άρθρο 21ο 

Τόπος Παράδοσης 
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Η παράδοση και η εγκατάσταση των υλικών θα γίνει στα δύο σχολικά κτίρια του Δήμου με δικά του έξοδα  

          Άρθρο 22ο 

Διαφορές Διακήρυξης Νόμων. 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια  ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο υπερισχύει ο Ν. 4412/2016.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΑΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ ΜΟΝ ΔΑΠΑΝΗ 

1 

τροφοδοτικό DC, σταθερού ρεύματος, 60 

Watt, Line frequency: 

50 Hz/60 Hz 

ΤΕΜ 70 59 4130 

2 
Linear LED πλακέτα 112 πόντων, 

4000Κ, απόδοσης > 110 lumen/Watt 
Μ 70 48 3360 

3 
Linear ασύμετροι φακοί με άνοιγμα 150 

μοίρες 
ΤΕΜ 280 20 5600 

4 Σώμα-ψύκτρα αλουμινίου, 6Χ4Χ120 πόντους ΤΕΜ 70 20 1400 

    ΣΥΝΟΛΟ 14490 

    Φ.Π.Α 24% 3477,60 

   ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 32,40 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.000,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Oλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς ελαττώματα και θα ανταποκρίνονται επί ποινή 

αποκλεισμού στις κάτωθι ελάχιστες απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές. Ο συμμετέχων οφείλει  να 

καταθέσει προσφορά υποχρεωτικά για όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  

Τα ζητούμενα τεχνικά φυλλάδια και τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας μπορούν να 

προσκομιστούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

1. τροφοδοτικό DC, σταθερού ρεύματος, 60 Watt, Line frequency: 50 Hz | 60 Hz _ Supply voltage: 

220...240 V _ Lifetime: up to 50,000 h (temperature at T c max. = -10 °C, max 10% failure rate) με 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα παρακάτω 

πρότυπα: 

EN 55015:2013  

EN 61547: 2009  

EN 61000-3-2: 2014  

EN 62442-3:2014 EN 50581:2012  

EN-01 3/3 1051 05/2017 EDOS: 500000398130 A1:2017  

                        EN 61347-1: 2015  

             EN 55015:2013 A1:2015 

   

2. Linear LED πλακέτα 112 πόντων, 4000Κ, >80, απόδοσης > 110 lumen/Watt μετά τους                       

φακούς 

3. Linear ασύμετροι φακοί με άνοιγμα 150 μοίρες ο κάθε ένας 

4. Σώμα-ψύκτρα αλουμινίου, 6Χ4Χ120 πόντους, κλεισμένη με τάπες στα άκρα της, κατάλληλα 

διαμορφωμένη και καλωδιομένη για να δεχτεί τις πλακέτες, τους φακούς και  το τροφοδοτικό. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
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[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147/8-8-2016), Απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. 158/2016 

(ΦΕΚ/Β/3698/16-11-2016)] 

  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

Ονομασία : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ» 

Κωδικός φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6265 

Ταχυδρομική διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 52 & Διαγοριδών (1
ος

 όροφος) 

Αρμόδιος για πληροφορίες : 
Βασιλώττος Κ. 

Διακολιός Β. 

Τηλέφωνο : 22413-64613 

Fax : 22413-64614 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : 
basilottos@rhodes.gr 

diakolios@rhodes.gr 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.rhodes.gr  

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της 

δημόσιας σύμβασης : 

¨Προμήθεια  ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή 

αναβάθμιση και βελτίωση του φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια 

κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου¨. 

CPV : 31711000-3 

Κωδικός διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ: 

 

Η σύμβαση αναφέρεται σε : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

΄Υπαρξη σχετικών τμημάτων : ΝΑΙ 

Αριθμός αναφοράς φακέλου : ……/2018 

 

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)
1
: ……………………………………………………………………

…………………………….. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

                                                 
1 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει. 

mailto:basilottos@rhodes.gr
mailto:diakolios@rhodes.gr
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Αρμόδιος ή αρμόδιοι
2 (Ονοματεπώνυμο)

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

……………………………………………………………………

…………………………….. 

..…………………………………………………………………

……………………………… 

Γενικές πληροφορίες Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση
3
; 

[  ] Πολύ μικρή [  ] Μικρή  [  ] Μεσαία 

                                                 
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Σημειώστε με το σύμβολο √. 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. Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
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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 :   

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα :   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας :   

Ημερομηνία γέννησης :   

Τόπος Γέννησης :   

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας :   

Ημερομηνία έκδοσης Ταυτότητας :   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα :   

Ταχυδρομική διεύθυνση :   

Τηλέφωνο:   

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :   

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
4
, 2) δωροδοκία

56
, 3) απάτη

7
, 4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 

εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
8
, 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
9
, 6) 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων10
 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 

οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
11

 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 

 [  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

(πιστοποιητικά, βεβαιώσεις) διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

…………………………………………

                                                 
4 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). 

5 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
6 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). 

7 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. 

8 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. 

9 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”. 

10 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.". 

11 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) 
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ισχύει;  ………………………………………… 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
12

, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 

  [  ] Ναι  [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

…………………………………………………………………

…………………………… 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 
Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

………………………………

…………………… 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; [  ] Ναι [  ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
13

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

[  ] 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
14

; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

O οικονομικός φορέας : 

α) 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) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

                                                 
12 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) 

13 Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412/2016. 

14 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4412/2016 
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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;  

ΜΕΡΟΣ ΙV: Κριτήρια επιτολογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 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 

Μέρος V: 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 είμαι σε θέση, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωσή της και κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές ποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εαν: 

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
i
. 

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)]. 

 

 

Γ.  Ορίζει την επιτροπή διενέργειας και εξέτασης ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

«προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων Led για την ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση του 

φωτισμού σε αίθουσες και εργαστήρια κτιρίων Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε. Ρόδου», ως κατωτέρω: 

1. Επιτροπή Διενέργειας  

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος (Πρόεδρος για την Επιτροπή Παραλαβής) 

Διακολιός Βασίλειος 

Γκουμότσιος Νικόλαος 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Κανάκας Εμμανουήλ 

Γεωργιάδης Εμμανουήλ 

Κεφαλάκης Παύλος 
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2.Επιτροπή Ενστάσεων  

Τακτικά Μέλη 

Περράκης Γεώργιος 

Λάος Ιωάννης  

Σαρακινής Κοσμάς 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Αφαντενός Νικόλαος 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

Ποντίκας Σάββας 

 

ΘΕΜΑ 25ο                                                                Aπόφ. Αρ. 682  / 2018 (6ΤΟ0Ω1Ρ-6ΨΒ ) 

Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αρ. 2310/2018 συνολικού ποσού 990,00 

€, για την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου «ΣΑΒΒΑ ΠΟΝΤΙΚΑ», ο οποίος είχε οριστεί υπόλογος με 

την απόφαση της Ο.Ε. με αριθμό 565/2018 για τον έλεγχο καλής λειτουργίας ταχογράφων και έκδοση 

αντίστοιχης βεβαίωσης. 
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ.πρωτ: 2/73872/30-11-2018 και το έγγραφο της 

Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/73977/30-11-2018)  

Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση με αριθμ.πρωτ. 2/73872/30-

11-2018 τηε Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων  και την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας με 

αριθμ.πρωτ. 2/73977/30-11-2018  η οποία έχει ως εξής:    

          «Θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 990,00€ για 
τον έλεγχο καλής λειτουργίας ταχογράφων και έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. 

Σχετικά:  i. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Αρ. 565/2018 ορισμού υπολόγου.                                          

                iii: Χ.Ε.Π. 2310 /12-11-2018. 

       

 

        Σας καταθέτουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορθή απόδοση λογαριασμού για 

το Χ.Ε.Π. 2310 /12-11-2018 προπληρωμής ποσού εννιακοσίων ενενήντα ευρώ ( 990,00 € ) σε 

βάρος του Κ.Α.: 00-6142.0025, που εκδόθηκε για  τον έλεγχο καλής λειτουργίας ταχογράφων 

και έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης. 

 

            Το εν λόγω Χ.Ε.Π. εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ΄ Αρ. 565/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  , κατατέθηκε δε  με  web banking της Τράπεζας Πειραιώς σε τραπεζικό λογαριασμό του 

« Σάββα Ποντίκα »  το συνολικού ποσό των εννιακοσίων ενενήντα  ευρώ ( 990,00€ ). 

          Η εν λόγω  κατάθεση σε λογαριασμό  του  υπολόγου στην Τράπεζα Πειραιώς έγινε στις 

16/11/2018.  

Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με τα οχήματα στα οποία έγινε έλεγχος και εκδόθηκε 

βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου καθώς σχετικό τιμολόγιο και απόδειξη είσπραξης. 

 

A/A 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΚΗΗ3405 5882/19-11-18 739/19-11-2018 133,92€ 

2 ΚΗΥ1277 5885/20-11-18 741/20-11-2018 37,20€ 

3 ΚΗΥ1213 5887/20-11-18 743/20-11-2018 37,20€ 
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4 ΚΗΥ1230 5886/20-11-18 742/20-11-2018 37,20€ 

5 ΚΗΥ1294 5888/20-11-18 744/20-11-2018 37,20€ 

6 ΚΗΥ1235 5894/21-11-18 745/21-11-2018 37,20€ 

7 ΚΗΥ1231 5896/22-11-18 746/22-11-2018 37,20€ 

8 ΚΗΥ1323 5905/27-11-18 748/27-11-2018 37,20€ 

9 ΡΟΑ6720 5907/27-11-18 749/27-11-2018 37,20€ 

10 ΚΗΥ1223 5913/28-11-18 4451/28-11-2018 37,20€ 

11 ΚΗΥ1296 5915/28-11-18 4452/28-11-2018 37,20€ 

12 ΚΗΥ1288 5919/29-11-18 4454/29-11-2018 37,20€ 

13 ΚΗΥ1242 5920/29-11-18 4455/29-11-2018 37,20€ 

Σύνολο πληρωμών : 580,32 € 

Ποσό προς επιστροφή στο Δήμο Ρόδου:  409,62€ 

 

              Η απόδοση των χρημάτων έγινε με μετρητά το δε υπόλοιπο των 409,62€ κατατέθηκε σε 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στις 30/11/2018 (Τράπεζα Πειραιώς κωδικός συναλλαγής: 

ΕΒ18113020524439)  .  
        
  

 (Ακολουθεί η υπογραφή του υπολόγου υπαλλήλου κ.Ποντίκα Σάββα )  

 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 με αριθμ.πρωτ. 2/73872/30-11-2018 του υπολόγου και την εισήγηση της ταμειακής 

υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/73977/30-11-2018 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)   Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού του υπολόγου-υπάλληλου κ. Ποντίκα Σάββα, βάσει της 

προαναφερθείσας εισηγήσεως της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου (αριθ. πρωτ. 2/73977/30-11-2018), 

περί της απόδοσης λογαριασμού έναντι του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής αρ. 2310/2018, 

συνολικού ποσού 990,00 € (εννιακοσίων ενενήντα ευρώ)), το οποίο εκδόθηκε, βάσει της υπ’ αριθμ.: 565/2018  

απόφασης της οικονομικής επιτροπής , για τον έλεγχο καλής λειτουργίας ταχογράφων και έκδοση 

αντίστοιχης βεβαίωσης.   

 

Β)   Απαλλάσσει, επιπροσθέτως, τον ανωτέρω υπόλογο-υπάλληλο από την ευθύνη διαχείρισης του, εν λόγω, 

εντάλματος. Η απόδοση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

  ΑΠΟΔΟΣΗ  

A/A 

ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 ΚΗΗ3405 5882/19-11-18 739/19-11-2018 133,92€ 

2 ΚΗΥ1277 5885/20-11-18 741/20-11-2018 37,20€ 

3 ΚΗΥ1213 5887/20-11-18 743/20-11-2018 37,20€ 

4 ΚΗΥ1230 5886/20-11-18 742/20-11-2018 37,20€ 

5 ΚΗΥ1294 5888/20-11-18 744/20-11-2018 37,20€ 

6 ΚΗΥ1235 5894/21-11-18 745/21-11-2018 37,20€ 

7 ΚΗΥ1231 5896/22-11-18 746/22-11-2018 37,20€ 
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8 ΚΗΥ1323 5905/27-11-18 748/27-11-2018 37,20€ 

9 ΡΟΑ6720 5907/27-11-18 749/27-11-2018 37,20€ 

10 ΚΗΥ1223 5913/28-11-18 4451/28-11-2018 37,20€ 

11 ΚΗΥ1296 5915/28-11-18 4452/28-11-2018 37,20€ 

12 ΚΗΥ1288 5919/29-11-18 4454/29-11-2018 37,20€ 

13 ΚΗΥ1242 5920/29-11-18 4455/29-11-2018 37,20€ 

Σύνολο πληρωμών : 580,32 € 

Ποσό προς επιστροφή στο Δήμο Ρόδου:  409,62€ 

 

              Η απόδοση των χρημάτων έγινε με μετρητά το δε υπόλοιπο των 409,62€ κατατέθηκε σε 

λογαριασμό του Δήμου Ρόδου στις 30/11/2018 (Τράπεζα Πειραιώς κωδικός συναλλαγής: 

ΕΒ18113020524439)  .  

 

ΘΕΜΑ 26ο                                                                Aπόφ. Αρ.683   / 2018 (6ΘΒΜΩ1Ρ-2ΩΨ ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο  «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό 

Κισθηνίου»   

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/75828/2-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

πόλης & μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/75828/10-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ» 

     Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα δικαιολογητικά που 

κατέθεσε ηλεκτρονικά στις 28-11-2018 και στις 29-11-2018 ο προσωρινός ανάδοχος και έντυπα με το υπ. αρ. 

2/74148/3-12-2018 έγγραφο του, για το έργο  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

3. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ» στην εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.»  με μέση έκπτωση 44,63%. 

4. Να εξουσιοδοτήσετε την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

2
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, επί της Ιπποτών 4,  σήμερα 

10 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα, οι παρακάτω: 

 

Παρασκευοπούλου Άννα  Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου ως 

Πρόεδρος 

Φωτίου Αναστάσιος 

 

Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου 

Μάγος Κυριάκος - 

Παντελεήμων 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Ρόδου 

 

 που αποτελούμε (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 736/2018  ΑΔΑ:ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ  Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου) την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο του Δήμου Ρόδου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ»,  του οποίου οι όροι 

https://hmerologio.gr/2018/5/maiou-2018
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Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 334/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ 78Κ9Ω1Ρ-

ΓΦ8  συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης για την ολοκλήρωση  του ελέγχου των 

δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.1 - 23.10 της διακήρυξης. 

        Με την υπ’ αριθμό 586/2018 (ΑΔΑ 72ΙΟΩ1Ρ-9ΞΦ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ», σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.» με 

μέση έκπτωση  44,63% 

     Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων ηλεκτρονικά με μήνυμα της στις 13-11-2018  κάλεσε 

την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στα άρθρα 22.1 έως 

22.3 της Διακήρυξης,  η οποία και ηλεκτρονικά στις 28-11-2018  και με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/74148/3-12-

2018  έγγραφο της (σε σφραγισμένο φάκελο) υπέβαλλε τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.  

    Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη 

και σε ισχύ και κατά τον διαγωνισμό και κατά τον 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 Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου μας και 

εισηγείται την κατακύρωση της Σύμβασης υπέρ της εταιρείας: «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.»  με μέση έκπτωση 

44,63%. 

 (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.: 2/75828/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 334/2018 (Α.Δ.Α: 78Κ9Ω1Ρ-ΓΦ8) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 586/2018 (Α.Δ.Α: 72ΙΟΩ1Ρ-9ΞΦ) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  το 

1
ο
 πρακτικό του έργου «Αποκατάσταση Βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Κισθηνίου», 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού  για το 

έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ», από το οποίο 

προκύπτει ο οριστικός μειοδότης, όπου και θα του ανατεθεί η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ» στην εταιρεία «Α. 

ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.»  με μέση έκπτωση 44,63%. 

Γ) Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 
 

ΘΕΜΑ 27ο                                                                Aπόφ. Αρ.684   / 2018 (6Σ56Ω1Ρ-ΝΞ2 ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Αποκατάσταση κτιρίου Ροδιακής Έπαυλης». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/75830/10-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

πόλης & μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/75830/10-12-2018, ως κατωτέρω:  
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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ». 

   Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8β, η και 11ε του Ν. 4412/2016,  

 Το ΦΕΚ 4841Β /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 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 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 

7-12-2018. Τα ονόματα των υπαλλήλων με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) 

είναι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΠΟΘΗΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΚΑΡΙΝ ΛΑΧΑΝΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δήμου Καρπάθου 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΤΟΥΛΟΥ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Δήμου Ρόδου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

Επίσης μετά από αίτημα της Υπηρεσίας ορίστηκαν και οι εξής: 

Από ΤΕΕ (αρ. πρωτ. 726/13-11-2018) : η κ. Παλαιού Καλλιόπη (ΑΜ ΤΕΕ 130789), Πολιτικό Μηχανικό με 

αναπληρώτρια την κ. Στεφάνου Μαριάντζελα (ΑΜ ΤΕΕ 139716), Αρχιτέκτονα Μηχανικό 

Από ΠΕΔ (αρ. πρωτ. 683/3-10-2018): ο κ. Χριστοδούλου Μιχάλης, Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου και 

Πρόεδρος Δημοτικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Πόκκια Γεώργιο, 

Δημοτικό Σύμβουλο Ρόδου και Γραμματέα Δ.Σ. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου 

Από ΠΕΔΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. 45/26-11-2018): ο κ. Κινούς Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρωματικό 

μέλος την κ. Βαρδιδάκη Ανδρονίκη, Μηχανικό Ορυκτών Πόρων 

 Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης συγκρότησης  της επιτροπής διαγωνισμού του  έργου :  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με Φ.Π.Α. ως 

εξής:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δήμου Ρόδου ως 

Πρόεδρος 

ΠΟΘΗΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΚΑΡΙΝ ΛΑΧΑΝΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δήμου Καρπάθου 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΤΟΥΛΟΥ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πολιτικός  Μηχανικός 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ως εξής: 

http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/
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Τα τέσσερα πρώτα μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται  με σειρά από τους 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Δήμου Ρόδου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

 

Αναπληρωτής του κ. Μιχαήλ Κινούς, εκπροσώπου του ΤΕΕ ορίζεται η κ. Βαρδιδάκη Ανδρονίκη, Μηχανικός 

Ορυκτών Πόρων. 

Αναπληρωτής του κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, εκπροσώπου της ΠΕΔ, ορίζεται ο κ. Πόκκιας Γεώργιος, 

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου. 

Αναπληρώτρια της κ. Παλαιού Καλλιόπης, εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ, ορίζεται η κ. Στεφάνου 

Μαριάντζελα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός. 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προϊσταμένης Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων κ. Παρασκευοπούλου 

Άννας) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/75830/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & Μνημείων, 

 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και το άρθρο 77 του 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 7/12/2018 ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 

μετά από κλήρωση, για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ 

ΈΠΑΥΛΗΣ»  προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με Φ.Π.Α. ως εξής:  

Τακτικά μέλη: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δήμου Ρόδου ως 

Πρόεδρος 

ΠΟΘΗΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΚΑΡΙΝ ΛΑΧΑΝΑ ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δήμου Καρπάθου 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΤΟΥΛΟΥ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΚΙΝΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Πολιτικός  Μηχανικός 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου 

 

Αναπληρωματικά μέλη:  
Τα τέσσερα πρώτα μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται  με σειρά από τους. 

http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
http://mimed.ggde.gr/FEK4841.pdf
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Δήμου Ρόδου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

Αναπληρωτής του κ. Μιχαήλ Κινούς, εκπροσώπου του ΤΕΕ ορίζεται η κ. Βαρδιδάκη Ανδρονίκη, Μηχανικός 

Ορυκτών Πόρων. 

Αναπληρωτής του κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, εκπροσώπου της ΠΕΔ, ορίζεται ο κ. Πόκκιας Γεώργιος, 

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου. 

Αναπληρώτρια της κ. Παλαιού Καλλιόπης, εκπροσώπου της ΠΕΔΜΕΔΕ, ορίζεται η κ. Στεφάνου 

Μαριάντζελα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός. 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

ΘΕΜΑ 28ο                                                                Aπόφ. Αρ.  685 / 2018 (78Ω1Ω1Ρ-ΓΕΒ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – 

Α΄φάση»  

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. πρωτ. 2/75679/10-12-2018) 

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

Πόλης & Μνημείων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/75679/10-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 1
ο
 

Πρακτικό 06/12/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής του έργου ως 

κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ» 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016  από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός 

μειοδότης είναι η ατομική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 48,00%: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 48% 

και ποσό προσφοράς   20.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή έκπτωση 48,00%.  Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών 15.427,67 

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%   2.776,98 

ΣΥΝΟΛΟ I 18.204,65 

Απρόβλεπτα 15%   2.730,70 

Αναθεώρηση        32,39 

Σύνολο II 20.967,74 

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης  του πρακτικού του   διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία ατομική επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Παρασκευοπούλου Άννας) 

 

«1
ο
 Πρακτικό 

Διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου  για τη  κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ» 
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Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς επί 

μέρους ποσοστών  έκπτωσης κατά ομάδες  τιμών με έλεγχο ομαλότητας επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή)  για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ» 

προϋπολογισμού δαπάνης 50.000 € με Φ.Π.Α  

Σήμερα την 6/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η πρωινή στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιπποτών 

αρ 4, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών  τεχνικών έργων  η οποία ορίστηκε με την αρ 

736/2018 ΑΔΑ:ΩΡ53Ω1Ρ-ΔΙΑ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και αποτελείται από τους  

1 Παρασκευοπούλου Άννα, ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Πρόεδρος 

2Μάγο Κυριάκο – Παντελεήμων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως Μέλος 

3Φωτίου Αναστάσιος, ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών ως    Μέλος  

Διενεργήθηκε πρόχειρος  διαγωνισμός με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν.4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ» βάσει της Μελέτης που 

συντάχθηκε από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης του Δήμου, που εγκρίθηκε με την 732/26-9-2017 (ΑΔΑ 

7Γ9ΡΩ1Ρ-61Α) απόφαση Δ.Σ.  και των  όρων διακήρυξης της υπ΄αριθμ 625/16-11-2018 (ΑΔΑ 6ΡΣ8Ω1Ρ-

ΤΛΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00€. 

Η ως  άνω διακήρυξη ή περίληψη αυτής αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου(www.rhodes.gr). Επίσης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Την 9
η
 και 30 ώρα, η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού και κάλεσε τους 

επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό , όπως προσέλθουν και καταθέσουν ενώπιον της 

Επιτροπής, εντός σφραγισμένων φακέλων, τις προσφορές με τα δικαιολογητικά και την εγγυητική 

συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. 

Προσήλθαν οι κάτωθι υποψήφιοι οι οποίοι καταγράφηκαν  στο πρακτικό με σειρά προσέλευσης: 

 

α/α 

Κατάθεσης 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αρ. Ταυτότητας ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

1 VAST MAKE – I.K.E. AZ 945064 ΦΟΙΤΟΣ ΣΙΜΩΝ   

2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΖ 945813 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕ 949614 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Φ 448733 ΛΙΝΑΡΔΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

Σ 389116 ΚΑΖΔΑΓΛΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

Κατόπιν επικοινωνίας του προέδρου με το πρωτόκολλο του Δήμου διαπιστώθηκε ότι  κατατέθηκαν  οι κάτωθι 

προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης:  

 

 6 Α ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  Αρ. πρωτ. 2/74996/6-12-2018 ώρα 9:20 

7 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

Αρ. πρωτ. 2/75022/6-12-2018 ώρα 9:49 

8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αρ. πρωτ. 2/75023/6-12-2018 ώρα 9:50 

 



142 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Στη συνέχεια, παρουσία των διαγωνιζομένων, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές και 

μονογράφησαν από το Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής και ανακοινώθηκαν τα επιμέρους στοιχεία 

(ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία πτυχίου και μέση έκπτωση ) για κάθε διαγωνιζόμενο . 

Οι προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης , ελέγχθηκαν ως προς: 

 Την ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων  

 Την αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης  

Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων καταρτίστηκε ο πίνακας με τη σειρά μειοδοσίας έχει ως κατωτέρω : 

 
α/α 

Κατάθεσης 
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ) ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 6 Α ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.  53,10% 

2 4 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 48,00% 

3 2 ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 41,00% 

4 3 ΚΟΡΚΙΔΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΣ 35,00% 

5 7 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31,00% 

6 8 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 29,00% 

7 5 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 21,00% 

8 1 VAST MAKE – I.K.E. 11,00% 

Αμέσως μετά καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιέχονταν στους φακέλους και ξεκινώντας 

από το πρώτο μειοδότη ελέγχθηκαν :  

α) η έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  

β) η εκπλήρωση των όρων των άρθρων 22 Α  - ΣΤ σύμφωνα με τη παρ 2 του άρθρου 79 Ν.4412/16, με βάση 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 ( Τ.Ε.Υ.Δ ) 

γ) το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 24.3 της 

παρούσας διακήρυξης στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων  

Κατά τη διαδικασία αυτή αποκλείστηκε η εταιρία «Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.», γιατί ενώ σύμφωνα με το άρθρο 95 

παρ.2.(α) του ν.4412/2016: «οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα 

τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις 

εκατό (%)», παρ’ όλα αυτά το ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα στην 

ομάδα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ είναι δεκαδικός αριθμός (53,10%). 

Ανακεφαλαιωτικά, στη δημοπρασία έλαβαν μέρος  οκτώ (8) οικονομικοί φορείς, έγιναν δε δεκτές επτά (7) 

προσφορές . 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγυητικών επιστολών με αρ. e-34773,  

e-34505, e-34706,  e-34682 και e-35074 ο οποίος εκτελέστηκε με τα με αρ. 26678/06-12-2018, 26692/06-12-

2018, 26713/06-12-2018, 26737/06-12-2018 και 26749/06-12-2018 ηλεκτρονικά έγγραφα Για τις εγγυητικές 

επιστολές με αριθμούς 62240, 62238, 62242 έκδοσης ΤΜΕΔΕ, Γραφείο Ρόδου, απεστάλη το με αρ. πρωτ. 

2/75241/06-12-2018 έγγραφο προς έλεγχο της εγκυρότητάς τους. 

Η συνεδριαση διακόπηκε έως την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών. Οι 

φάκελοι συμμετοχής ασφαλίστηκαν σε κατάλληλο χώρο παρουσία και ευθύνη των μελών της Επιτροπής. 

Την 07/12/2018 ημέρα Παρασκευή σε συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, συνήλθε η επιτροπή λαμβάνοντας 

υπόψη της το με αρ. πρωτ.470/07-12-2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Γραφείου Ρόδου με το οποίο επιβεβαιώθηκε 

η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών με αρ. 62240, 62238, 62242.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό βάσει του οποίου:  

3. Προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου 

4. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α’ ΦΑΣΗ»  

Προϋπολογισμού  δαπάνης  50.000,00 € με Φ.Π.Α. 

ανακηρύσσεται ο : «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»  

με έδρα : οδός Όσλο 13, Ρόδος 85132,  

      τηλ: 2241060365  φαξ: 2241060366-7 
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με την προσφερθείσα μέση έκπτωση :  48,00% (σαράντα οκτώ)» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/75679/10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων Δήμου 

Ρόδου, 

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

 Το Ν.4412/2016 

 Την με αρ. 625/2018  (Α.Δ.Α.: 6ΡΣ8Ω1Ρ-ΤΛΩ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 

του διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει αυτούσιο το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή 

αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκαταστάσεις στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα – Α΄φάση», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια εταιρεία 
«ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης 48,00%:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 48% 

και ποσό προσφοράς   20.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α), δηλαδή έκπτωση 48,00%.  Το παραπάνω ποσό αναλύεται 

ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών 15.427,67 

Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%   2.776,98 

ΣΥΝΟΛΟ I 18.204,65 

Απρόβλεπτα 15%   2.730,70 

Αναθεώρηση        32,39 

Σύνολο II 20.967,74 

 

ΘΕΜΑ 29ο                                                                Aπόφ. Αρ. 686  / 2018 (6ΗΦ5Ω1Ρ-9ΣΥ ) 

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«Δημιουργία δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου»   
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/75682/10-12-2018) 
Ο   Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/75682/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής:    
 

 

 

          ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»    

 

   Έχοντας υπόψη: 

 Τα άρθρα 221 παρ. 8α, η και 11ε και 376 παρ. 10 του Ν. 4412/2016 

 Το ΦΕΚ 4841Β /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 Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 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 

7-12-2018.Τα ονόματα των υπαλλήλων με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) 

είναι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δήμου Ρόδου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

 

  Παρακαλούμε για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του  έργου :  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α. ως εξής:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ  (πρόεδρος) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δήμου Ρόδου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Δ/ντρας Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημέιων κας Παρασκευοπούλου Άννας)    

 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 με αριθμ.πρωτ. 2/75682/10-12-2018 της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνουμε τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία Δικτύου 

ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου» ως κάτωθι:  

 

http://mimed.ggde.gr/
http://mimed.ggde.gr/


145 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΟΣ  (πρόεδρος) ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 

Δήμου Ρόδου 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δήμου 

Ρόδου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου Ρόδου 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΕΡΒΟΥ ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

 

Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή 

αναπληρωματικό μέλος. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 687  / 2018 (ΨΔΧΣΩ1Ρ-802 ) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 

(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.: 2/75874/10-12-2018 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 2/75874/10-12-2018  η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ. 

Έχοντας υπ΄ όψιν : 

1. Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπου έχει μεταφερθεί ο κανόνας των <<ήσσονος αξίας ή 

de minimis>> τροποποιήσεις ήσσονος αξίας της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, 

είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

3. Σύμφωνα με την οδηγία 22, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των de minimis τροποποιήσεων θα 

πρέπει να πληρούνται αθροιστικά τα κατωτέρω 

Α. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών και ειδικότερα 

του άρθρο 5 του Ν. 4412/2016 δηλαδή για το Δήμο 209.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α, 

Β.  Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο  ποσοστό  και ειδικότερα το 10% 

της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 

Γ.  Η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης, δηλαδή  να μεταβάλει το είδος ή 

το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (π.χ. από σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών) 

4. Στην κατευθυντήρια οδηγία 22 ορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη 

αιτιολόγηση τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση συσωρευτικά των προϋποθέσεων 

3Α, 3Β και 3Γ  

5. Λόγω ότι αγοράστηκαν από τον Δήμο νέα οχήματα (τύπου απορριμματοφόρα ) τα οποία χρειάζονται 

συντήρηση και τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην μελέτη(αγορά μετά τον διαγωνισμό)  

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας έχει ενεργή  σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρία : 

 BRINX Α.Ε. με αρ. σύμβασης 2/98605 /27-11-2017 που έχει ισχύ μέχρι 31/12/2018  ποσού 

474.051,69 με Φ.Π.Α. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και 

δικύκλων του Δήμου Ρόδου 
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Εισηγούμαστε 

1. Την ανάθεση – τροποποίηση της σύμβασης με την εταιρεία  BRINX Α.Ε.   προμήθεια ανταλλακτικών 

για τα οχήματα, μηχανήματα έργου και δικύκλων   ποσού 38.000,00 € με το Φ.Π.Α, διότι δεν υπερβαίνει το 

10% της αρχικής σύμβασης (8,02%), δεν υπερβαίνει τις 209.000,00 € χωρίς το ΦΠΑ και δεν μεταβάλει τη 

συνολική φύση της σύμβασης. Η ανάθεση – τροποποίηση βαραίνει τον Κ.Α. 70-6671.0002 με τίτλο «Λοιπά 

ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» κατά 19.000,00€ και τον Κ.Α. 70-6672.0002 με τίτλο «Προμήθεια 

ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων» κατά 19.000,00€, 

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

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/75874/10-12-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Την κατευθυντήρια οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), 

 Την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα λήψη 

απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης προγραμματισμένης 

συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση ήσσονος αξίας της σύμβασης με την εταιρεία  BRINX Α.Ε.   (Αρχική 

σύμβαση με αρ. 98605/27-11-2017 ποσού 474.051,69 με Φ.Π.Α.) κατά επιπλέον 38.000,00 € με το Φ.Π.Α 

διότι δεν υπερβαίνει το 10% της αρχικής και δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και επίσης 

αναθέτει στην ίδια εταιρεία «BRINX Α.Ε την «προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και δικύκλων του Δήμου Ρόδου με το ποσό των 38.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Η ανάθεση – τροποποίηση βαραίνει τον Κ.Α. 70-6671.0002 με τίτλο «Λοιπά ανταλλακτικά μεταφορικών 

μέσων» κατά 19.000,00€ και τον Κ.Α. 70-6672.0002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών 

μηχανημάτων» κατά 19.000,00€, 
 

ΘΕΜΑ 2
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                             Aπόφ. Αρ. 688  / 2018 (ΩΤΣΑΩ1Ρ-ΙΤΣ ) 

Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού παιδικών 

χαρών Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76115/11-12-2018) 

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

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76115/11-12-2018, ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα:  Έγκριση  επιτροπής  διαγωνισμού για την «Προμήθεια  και τοποθέτηση οργάνων και αστικού 

εξοπλισμού  Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου», Προυπ: 239.940,00€ (μαζί με  το ΦΠΑ)  

  

Ο διαγωνισμός της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού  

Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» έχει Προυπ: 239.940,00€ (μαζί με  το ΦΠΑ) , Κ.Α : 15-7135.0003 και  

χρηματοδότηση ( ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)  

Η προμήθεια θα γίνει με  διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα βάσει του Ν. 

4412/16 άρθρο 221 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει. 

 

Για την επιτροπή διενέργειας  των διαγωνισμού προτείνονται τα παρακάτω μέλη: 

 

1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 
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Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

         

         Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας 

 

    Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

    Τον ορισμό της  επιτροπής όπως προτάθηκε ανωτέρω 

1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76115/11-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου», αναλυτικά ως 

εξής: 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας» 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  689 / 2018 (7516Ω1Ρ-94Π ) 

Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76103/11-12-2018) 
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Ο ίδιος, (ο Πρόεδρος), θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76103/11-12-2018, ως κατωτέρω: 

  

«Θέμα:  Έγκριση  επιτροπής  διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια  «Προμήθεια  και τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου». Προυπ: 494.680,64€ (μαζί με  το ΦΠΑ) 

 

Ο διαγωνισμός της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου»  έχει Προυπ: 494.680,64€ (μαζί με  το ΦΠΑ) ,Κ.Α:60-7135.0001 και 

χρηματοδότηση ((Π.Δ.Ε ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ 

ΠΟΡΟΙ). 

               

Η προμήθεια θα γίνει με  διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα βάσει του Ν. 

4412/16 άρθρο 221 περί προμηθειών του Δημοσίου όπως ισχύει. 

 

Για την επιτροπή διενέργειας  των διαγωνισμού προτείνονται τα παρακάτω μέλη: 

 

2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

         

         Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας 

 

    Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή:  

    Τον ορισμό της  επιτροπής όπως προτάθηκε ανωτέρω 

2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Μπεκιάρη 

Αλέξανδρου) 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76103/11-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 
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και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Ρόδου», 

αναλυτικά ως εξής: 

 

1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Τακτικά Μέλη 

Βασιλώττος Κων/νος 

Θεοχαρίδου Βασιλική 

Αντωνάτος Γεράσιμος 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

Γκουμότσιος Νίκος 

Ορφανός Αντώνης 

Ποντίκας Σαββας» 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.690   / 2018 (6Ο30Ω1Ρ-65Γ ) 

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την «Προμήθεια τεσσάρων 

νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός 

ανατρεπόμενου φορτηγού»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων με αριθμ. πρωτ. 2/76409/12.12.2018) 

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

& Μηχανημάτων Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76409/12-12-2018, ως κατωτέρω: 

 

«ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών για την 

«Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού 

οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού»   

 
Έχοντας υπόψη :  

1. Το Ν.4412/2016 

2. Το άρθρο 72 του Ν.3852 (Νόμος Καλλικράτη) που αναφέρει την Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδια 

για τον ορισμό όλων των επιτροπών διαγωνισμών (εκτός των επιτροπών παραλαβής όπου συνεχίζει να είναι 

το Δ.Σ.),  

αιτούμαστε την έγκριση για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για 

την «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 

τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» ως παρακάτω: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. Παναγιώτης Μάτσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

2. Ιωάννης Αλαφάκης ως Μέλος της Επιτροπής  

3. Εμμανουήλ Κρητικός ως Μέλος της Επιτροπής 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φώτης Μπακίρης 

2. Εμμανουήλ Σαρικάς 

3. Μιχαήλ Διακοπαρασκευάς 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων  κ. Τσαμπίκου 

Μπαρδακά & του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων κ. 

Παλαιολόγου Μιχαήλ) 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
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Η  Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/76409/12-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων 

Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας και 

Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός 

πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού», αναλυτικά ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.         Παναγιώτης Μάτσης ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

2. Ιωάννης Αλαφάκης ως Μέλος της Επιτροπής  

3. Εμμανουήλ Κρητικός ως Μέλος της Επιτροπής 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Φώτης Μπακίρης 

2. Εμμανουήλ Σαρικάς 

3. Μιχαήλ Διακοπαρασκευάς 

 

ΘΕΜΑ 5
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                 Aπόφ. Αρ.  691 / 2018 (ΩΓ0ΙΩ1Ρ-ΡΜΠ ) 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της μελέτης: 

«Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού δημοτικής 

ενότητας Αφάντου»  

(Εισήγηση Πολεοδομικού σχεδιασμού  με αριθμ.πρωτ. 2/2441/7-12-2018) 

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

Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 2441/07-12-2018 η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   

Σχετ: αρ.πρωτ.43/29-10-18 (εισ.2441/30-10-2018 Δ.Π.Σχ) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη Σύμβαση για την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 

υπογράφτηκε την 13-12-2002 μεταξύ του Δημάρχου Αφάντου και του κ. Σ.Τσέτση, νόμιμο εκπρόσωπο 

του ανάδοχου γραφείου Μελετών Σταύρος Τσέτσης και Συνεργάτες (αρ.πρωτ.Τ.Υ.  1508/13-12-2002) 

2. Την Αρ.339/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση της Μελέτης «Σύνταξη 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου με την οποία παραλήφθηκαν όλες οι Φάσεις 

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αφάντου. 

3. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», στα πλαίσια του οποίου η αρμοδιότητα διαχείρισης της Μελέτης  

μεταβιβάστηκε στο ενιαίο Δήμο Ρόδου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού). 

β) Του  Ν.2508/97 (ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
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γ) Αρ. 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,   

δ) Αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια 

των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ. πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του 

ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών 

ε) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α/8-8-2016) περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 86 αυτού. 

ζ) Της Εγκύκλιου 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ 21613/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), κατά 

το ΠΔ138/2009 

4. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0060 προϋπολογισμού 2018, του οικονομικού έτους 2018 έχει 

εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 38.500,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος 

[Αρ.114/2018 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ 6Ι4ΞΩ1Ρ-ΛΦΒ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 

14594/8-3-2018 (ΑΔΑ ΦΓΒΖΟΡ1Ι-ΡΤΠ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί «3
η
 Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»]. 

5.  Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   που 

συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προϋπολογισμού 37.938,44 με 

Απρόβλεπτα και  ΦΠΑ 24%.  

6. Την Αρ.πρωτ.801/18(ΟΙΚ)/03-4-2018 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς την Οικονομική Επιτροπή Ρόδου περί 

Διάθεση Πίστωσης Μελετών Προϋπολογισμού έτους 2018, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ως Πρωτογενές Αίτημα με  ΑΔΑΜ 18REQ004128901 

7. Την Αρ.πρωτ. 929/17-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Αντιδημάρχου Οικονομικών Ρόδου 

(ΑΔΑ Ω1ΣΦΩ1Ρ-ΨΚΒ) 

8. Tην Πράξη 44η, Συνεδρίαση 6η της 10-10-2018 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (αρ.πρωτ. 43/29-10-2018) με την 

όποια γνωμοδότησε θετικά για την ανάθεση της Μελέτης με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς (άρθρο 86 Παράγραφος 6 του Ν.4412/16).  

 

σας διαβιβάζουμε το Φάκελο και τα Τεύχη της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα 

πρότυπα Τεύχη για σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων κατά το άρθρο 117  του Ν.4412/2016 και 

παρακαλούμε για: 

1. Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από 

τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προϋπολογισμού 30.595,52 € χωρίς Φ.Π.Α. 37.938,44 €  

με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

Α. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας  με τα Προσαρτήματά της 

         Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

         Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

         Δ. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει: 

             α)Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργου 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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             β) Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών – Προδιαγραφές 

             γ) Απαιτούμενη Δαπάνη 

         Ε. Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής 

2. Την έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού,  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, 

για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΦΑΝΤΟΥ»  , όπου κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής, των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα Συμβατικά Τεύχη, και  σύμφωνα με: 

- Την Εγκύκλιο 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ 21613/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), 

κατά το ΠΔ138/20 

- τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014) 

- την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ, 

προκύπτει ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»  μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω  Τάξεις πτυχίων:  

για την κατηγορία 20 «Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες» (CPV  71351000-3) 

Β Τάξη και άνω. 
 

Συνημμένα (σε δύο αντίτυπα) 

1. Περίληψη Διακήρυξης 

2. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τ.Ε.Υ.Δ. 

3. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

4. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής 

5. Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς 

6. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

(Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεώργιου και της υπαλλήλου 

Αρχιτέκτονα-Μηχανικού κ. Αναστασίας Σωτρίλλη) 

 

  

«« ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ   

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ  

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΟΟ ΝΝ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΤΤ ΗΗ ΣΣ  

CPV: 71351000-3 

 

Ο Δήμος Ρόδου 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Εκτιμώμενης αξίας   30.595,52 € (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 και  

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κεφάλαιο Α΄ 

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

Άρθρο 2 :  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

Άρθρο 3 :  Υποβολή φακέλου προσφοράς  

Άρθρο 4 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή  σύμβασης 

Άρθρο 6 :  Ενστάσεις 

Άρθρο 7:   Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 8:   Σύναψη σύμβασης 

Άρθρο 9:   Σειρά ισχύος εγγράφων 

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας  

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

έλεγχος νομιμοποίησης) 

Άρθρο 23: Διάφορα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

1. 1               Αναθέτουσα αρχή
      

   :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-86-87 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

Πληροφορίες : Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ 

1.2 Κύριος του Έργου:               ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Εργοδότη                            ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή:       ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Δωδ/σου 

                                                           Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
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1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-6-7 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

 

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα 

οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 

    4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις ……. /……/ 2018  στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την 

........................................................ Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να 

ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.   

 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14, είτε (α) με 

κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος είτε (β) με αποστολή, επί 

αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος είτε (γ) με κατάθεσή τους 

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία Ελευθερίας 1, 85100 Ρόδος  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

http://www.rhodes.gr/
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παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά 

του …………………………………………………………... 

για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

με αναθέτουσα αρχή  το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  …../……/2018 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 

3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  

υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη 

της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 

η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η 

ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 

σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
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4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 

και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, 

καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο 

ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία 

του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4.3 Η  Επιτροπή  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό 

τους στο πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι 

ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της Μελέτης, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται 

εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων
 
σε 

όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 

προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21 

του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. 

Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει.  

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 ισότιμες προσφορές. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της 

απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5.2  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.  

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος
 
 η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, 

ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς 

μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το 
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αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 

22 της παρούσας. 

5.5 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 19 της παρούσας, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5.6  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρόδου (αποφαινόμενο όργανο 

αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης.   

 

5.7  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος (τόπος) εντός χρονικού 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, 

η απόφαση κατακύρωσης.  

5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει.  

Άρθρο 6: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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, ίσου με το ένα τοις εκατό 1% επί της αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1.Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

8.2 Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας 

μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17 και 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 



158 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

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

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας 

αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  
10.1 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 περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  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. 

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 σε 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 36 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 3  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 ‘’Apostille” 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  36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 

4194/2013).  

10.4    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. 
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10.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν 

κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς 

εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 

ερμηνεία του. 

2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

3. Ο 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. 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

6. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

8. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

9. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

10. Ο 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». 

11. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
 
 

12. Ο 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”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών 

κανονιστικό πλαίσιο. 

13. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

14. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

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

στοιχεία”. 

16. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει. 

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

όπως ισχύει. 

18. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  

Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 

προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 

που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 
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19. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 

Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

20. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν 

την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

21. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

22. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

23. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 26.429,04 €  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

 

1. 30.595,52    €  για μελέτη κατηγορίας 20 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό έτους 2018 Δ.Ρόδου  (Κ.Α. 40-7413.0060) και η 

σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

 

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι 

τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα 

τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική αμοιβή τους για το 

σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δημόσιας σύμβασης. 

Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την 

πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος 

της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και 

διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 

186 του ν. 4412/2016. 

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε   εκατόν ογδόντα  

(180)  ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

Εκπόνηση Α΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Εκπόνηση Β΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο 

χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

 Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές 

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 

…………………………………………  και ώρα ………………..  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

15.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
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το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) 

πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 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. 

  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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται,  

και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ του 

κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως 

μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

15.2    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο, καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.rhodes.gr) και στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 

ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  

Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (άρθρο 66, Ν.4412/2016) και στο ενημερωτικό 

δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 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 

http://www.rhodes.gr/
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συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.  

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 

προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

 18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα 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: 

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 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 παρ. 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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω προσφέροντος 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

18.1.2 α) 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  
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β) 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 στις 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.  

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις 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 X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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, 

(δ) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

(ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

18.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, 

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

18.1.5 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1 και 

18.1.5 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 προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων 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. 

18.1.8 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. 

18.1.9 Προσφέρων 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 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 19.  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
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19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  

σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

......................................................................................... 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

(α) Για κατηγορία μελέτης 20, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 8ετους εμπειρίας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρόντος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συμμετοχής. 

20.2     ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την συνολική 

τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο 

οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις 

αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιμώμενης 

αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους όρους 

του  άρθρου 7 του παρόντος.  

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, κρίνονται 

κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
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δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι (6) μηνών. 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και 

της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να 

ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, 

αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 

ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται 

στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν 

ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας 

για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και 

νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το 

Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι 

μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  



167 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου 

(όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο 

επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, 

ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω 

πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 

πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει 

πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, 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 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

  στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων  Β΄και άνω 

(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 17.1 της παρούσας. 

22.2.2 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 

Εκ των οικονομικών φορέων, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποδεικνύουν την 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητας με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών. 

Οι αλλοδαποί αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με αποδεδειγμένη εγγραφή σε 

Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και με 

τη γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / 

Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 

άρθρο 39 του Ν3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν.4412/2016) ως εξής: 

Για κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον στέλεχος  8ετους εμπειρίας 
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22.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 

μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, 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.  

22.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος 

Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης 

της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Άρθρο 23 - Διάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 

1. Αρ.930/2017 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ ΩΩΩ9Ω1Ρ-ΘΙΤ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 

81693/20-12-2017 (ΑΔΑ ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί «Ψήφιση Π/Υ Εσόδων – 

Εξόδων του Δ. Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018» και Αρ.114/2018 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ 614ΞΩ1Ρ-

ΛΦΒ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 14594/8-3-2018 (ΑΔΑ ΨΓΒΖΟΡ1Ι-ΡΤΠ) Απόφαση της Α.Δ. 

Αιγαίου, περί «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018» 

2. Αρ200/18 Απόφαση Ο.Ε.Ρόδου για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018  

(Αρ.πρωτ.. 929/17-4-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης – ΑΔΑ Ω1ΣΦΩ1Ρ-ΨΚΒ) και με αρ. .................. 

καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.  (συμπληρώνεται και ο αριθμός της 

απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του 

ενός οικονομικά έτη).» 
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CPV: 

7135100

0-3 

 

  

 

Ρόδος 

ΔΕΚΕΜ

ΒΡΙΟΣ  

2018 

 

 

Η Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   
 αφορά στην  σύνταξη της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-

2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

«ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΦΑΝΤΟΥ»   

 

 

Κ.Α. 40-7413.0060 

 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩ-

ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 

30.595,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
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 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.και αρ.πρωτ.19818/5-6-2008 έγγραφο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ.με θέμα: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ  
ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ" και την αριθμ.πρωτ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών  υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016». 

                 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΦΑΝΤΟΥ 
               ΕΚΤΑΣΗ: 46.100,00 στρ. ή 46,10 km2 

          

τκ = 1,211  σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-3-18), με την 

οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», που εγκρίθηκε με την 

αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) 

Α΄ΦΑΣΗ 
                Α1 Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής & Πληροφόρησης ΓΛΕ1 

  
(βοηθητική τιμή) 

      κλίμακα 1:25.000 
                Α = τ.κ. x (κ1 x Ε 0,6) € =  1,211 * 2.350 * 46,10 0,6 = 2845,850 * 9,959 = 28.341,82 

   
                  Α1= 28.341,582 * 30% = 8.502,55 € 

          

                  Α2 Χάρτης κατ’ αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 
           Α2 =    Α1 x 30% = 8.502,55 * 30% = 2.550,77 € 

        
                  Α3 Τεχνική Έκθεση 

                
Α3= 

(Α1+Α2)x25%
= ( 8.502,55 + 2.550,77 ) x 25% = 11053,32 x 25% = 2.763,33 € 

 

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 
               Α= 8.502,55 + 2.550,77 + 2.763,33 = 13.816,65 € 

                       Β’ ΦΑΣΗ 
                Β. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας  

             Εκτιμάται επιφάνεια προς πολεοδόμηση   1 km2 
          

                  Β1 Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών & Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων 
        

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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κλίμακα 1:5.000 
                Β=τ.κ. x (κ1 x Ε0,6 )  =  1,211 * 5.280 * 1,00 0,6 = 6.394,08 * 1 = 6.394,08 € 

   

                  B1= 6.394,08 * 30% = 1.918,22 € 
           

 
                 Β2  Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 

             κλίμακα 1:5.000 
                

                  B2= 6.394,08 * 30% = 1.918,22 € 
          

                  Β3 Τεχνική Έκθεση 
                Β3 =  ( Β+Β1+Β2) x 25%  ( 6.394,08 + 1.918,22 + 1.918,22 )*25%= 10.230,52 x25%= 2.557,63 

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ B΄ΦΑΣΗΣ 
               B= 6.394,08 + 1.918,22 + 1.918,22 + 2.557,63 = 12.788,15 € 

    

                  

                  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 
         Α+ Β = 13.816,65 + 12.788,15 = 26.604,80 € 

       

               ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
 

26.604,80 * 15% = 3.990,72 € 
       

             ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς ΦΠΑ) 26.604,80 € + 3.990,72 € = 30.595,52 € 
       

             ΦΠΑ 24% 30.595,52 € * 24% = 7.342,92 € 
       

             ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (με  ΦΠΑ) 
    

37.938,44 € 
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Συνοψίζοντας, η προεκτιμώμενη αμοιβή που υπολογίστηκε κατά Κατηγορία Πτυχίου είναι η 

παρακάτω: 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 (€) 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ (€) 

Φ.Π.Α. 

 24%  

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

(€) 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 26.604,80    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

15% 

 3.990,72  

  

      

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

  30.595,52 

7.342,92 37.938,44 

 

 

 

Δ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014), καταργούνται 

τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών 

μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις 

δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

Λαμβάνοντας υπόψη   τον παραπάνω νόμο, καθώς και την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / 

ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 

ΔΙΚΤΥΩΝ, στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»,  μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω Τάξεις Πτυχίων  

στις  κατηγορίες: 

 

Α) Β Τάξη και άνω στην κατηγορία 20 Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και 

Έρευνες 

    (CPV  71351000-3)» 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, καθορίζεται στην αριθμ. οικ. 3769 (ΦΕΚ Β΄ 

1902/14.9.2007) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την 

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών  

ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ»  και είναι: 

Α΄Φάση – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της 

υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή 

ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ` αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού 

επικινδυνότητας σε κάθε  τμήμα.  

 Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής 

καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και 

η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος 

και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι 

κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων. 

 Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την 

δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: 

― Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων 

― Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και   

της γεωλογικής κληρονομιάς. 

― Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

― Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. 

Β1  Φάση –ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Καθορισμός της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών οι οποίες από την Α` Φάση της μελέτης 

ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ προτείνονται: 

α) για οικιστικές περιοχές (οικισμοί και άλλοι οικιστικοί υποδοχείς και συγκεντρώσεις), 

β) ως συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα, 

γ) για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις (π.χ. ΖΟΕ), 

δ) για γενικά δίκτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή, ύδρευση, αποχέτευση κ.λ.π), προκειμένου να 

διασφαλισθεί το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους από 

ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες. 

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας  μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας είναι: 

Α΄Φάση – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 Ο εντοπισμός τμημάτων κατ` αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη 

συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς 

κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες 

 Ο εντοπισμός  περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος  

 Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

 

Β  Φάση –ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

 Ο εντοπισμός και διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, των προς δόμηση 

περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση 

 Η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών 

ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις 

περιοχές να καταστεί δυνατή η δόμηση καθώς επίσης και η κατ` αρχήν εκτίμηση του κόστους 

λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου 

 Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που παιτούνται για 

την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό 

που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον 

αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών 
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 Για τις άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις και για τα μεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη 

μελέτη ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ θα γίνεται, στην κλίμακα της παρούσας μελέτης, εκτίμηση των 

επισφαλειών και των αναμενόμενων προβλημάτων και θα δίνονται οι σχετικές προτάσεις 

 

2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η γεωλογική μελέτη εκπονείται στην έκταση εκπόνησης της μελέτης του ΓΠΣ της Δημοτικής 

Ενότητας Αφάντου (πρώην Δήμου Αφάντου), η οποία καταλαμβάνει 46.100 στρέμματα. Οι 

παρατηρήσεις, ωστόσο,  είναι δυνατόν να αναφέρονται σε ευρύτερη ζώνη, η έκταση της οποίας 

εξαρτάται από το εάν οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης αυτής επηρεάζουν άμεσα την προς μελέτη 

περιοχή 

Η Δημοτική Ενότητα Αφάντου, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/201,  ανήκει διοικητικά στον ενιαίο 

Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), καταλαμβάνει έκταση περίπου  46 km2 , 

και έχει σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ-3465/Β/12) πληθυσμό  6.911 κατοίκους 

Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Αφάντου και Αρχίπολη. Βόρεια, γειτνιάζει με τη Δ. Ε. 

Καλλιθέας, Δυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Καμείρου  και νότια με τη Δ.Ε. Αρχαγγέλου (Χάρτης 1) 

Η Δημοτική Ενότητα κατά ένα μεγάλο μέρος της είναι παραθαλάσσια. Οι ακτές της είναι ομαλές, που 

αποτελούν έδαφος πρόσφορο για τουριστική ανάπτυξη.  

Η περιοχή του πρώην Δήμου Αφάντου και νυν Δημοτικής Ενότητας Αφάντου ήταν παλιότερα 

αγροτική, αλλά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και η μικρή απόσταση από την πόλη της Ρόδου 

συνετέλεσαν ώστε να μετεξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό προς τον οποίο “αποκεντρώθηκε” ο 

τουρισμός της Πόλης της Ρόδου και της Δ.Ε. Καλλιθέας.  

Η  τοπική  κοινότητα  Αφάντου περιτριγυρισμένη από λόφους,  οπωροφόρα δέντρα και ελαιόδεντρα, 

είναι από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ρόδου. Η παραλία της αποτελεί πόλο έλξης το καλοκαίρι 

και εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα.  

Στην Τοπική Κοινότητα Αφάντου ανήκει ο παραθαλάσσιος οικισμός Κολύμπια με θεσμοθετημένη 

ΖΟΕ που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος του Δήμου, στα σύνορα με το δήμο Αρχαγγέλου (ΦΕΚ 

715 Δ΄7-10-1988). Στην περιοχή υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη με μονάδες μεγάλες και 

μεσαίου μεγέθους υψηλής κατηγορίας. Ο πόλος αυτός δημιουργήθηκε πρόσφατα, στη δεκαετία του 

1980, και εξελίχθηκε με ταχείς ρυθμούς, σε περιοχή που παλιότερα ήταν αγροτική και επί 

Ιταλοκρατίας αποτελούσε πρότυπο αγροτικό οικισμό (Διανομή Αγροκτήματος  «Κολύμπια» 145/62 

Πράξη Υ.Σ. και ΦΕΚ 746 Β΄20-12-1967 περί  παραχώρησης κοινοχρήστων εκτάσεων στην κοινότητα 

Αφάντου).  

Η τοπική  κοινότητα Αρχίπολης, η οποία αποτελεί την ενδοχώρα  της Δημοτικής Ενότητας,   είναι 

ένας ενδιαφέρον οικισμός κτισμένος στους πρόποδες ορεινού όγκου, εξ΄ολοκλήρου εντός της 

περιοχής NATURA (N.3937/2011). Η Τοπική Κοινότητα Αρχίπολη  διατηρεί ακόμα έναν αγροτικό 

χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται ως ημιορεινή με σημαντικές εκτάσεις να καλύπτονται από δάση. 

Η Δημοτική Ενότητα Αφάντου περιλαμβάνει την γνωστή παραλιακή έκταση του Γκόλφ  -  Φωνή της 

Αμερικής. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παραθαλάσσιων αυτών εκτάσεων (Τουριστικά Δημόσια 

Ακίνητα, ΦΕΚ 8 Α΄22-1-2003) αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα στην τουριστική ή οικιστική 

ανάπτυξη στην περιοχή. 

Η διέλευση από της περιοχή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο δόμησης οδήγησαν στη διάχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως βιοτεχνικών,  

εμπορικών αλλά και τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της . Επιπλέον, κατά παράβαση και 

κατ΄υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί της δόμησης «εκτός σχεδίου» (με τις γνωστές 

παρεκκλίσεις) η οικοδομική δραστηριότητα επεκτάθηκε σε όλο το ύπαιθρο είτε ως κατοικίες είτε ως 

τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε πλήθος λειτουργικών, τεχνικών αλλά και 

αισθητικών προβλήματων στην περιοχή. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται από: 

 Μείωση της γεωργικής γης και της γεωργικής παραγωγής,  

 Ανάμειξη των χρήσεων με αντικρουόμενες πολλές φορές χρήσεις σε άμεση γειτνίαση  και 

τέλος από 

 Αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. 
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3.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Α΄Φάση Οκτώβριος 2004 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Β1΄Φάση, Ιούλιος  2005  

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αφάντου, Β2΄Φάση,  Οκτώβριος 2010 

 Συμπληρωματική Σύμβαση στα πλαίσια της Μελέτης: Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 

 Αρ.339/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση της Μελέτης 

«Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 

 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Γ.Π.Σ. Αφάντου, περιοχές 1,2, 3,  (αρ. πρωτ 

οικ59502/12-7-2002, Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Ο.Κ.Κ.  θετική 

γνωμοδότηση) 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα στοιχεία της μελέτης προκύπτουν από την αριθμ. οικ. 37691/2007 

(ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση προδιαγραφών για την 

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ», παράγραφος V.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Συγκεκριμένα  θα παραδοθούν: 

1. Α΄ΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

    Η Α΄Φάση θα εκπονηθεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 

1. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο 

μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης 

επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 • Γίνεται αναφορά στο ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία 

εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και 

βασικά στοιχεία για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής. 

 • Δίνεται υποχρεωτικά απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από την κλίμακα 

αναφοράς της μελέτης όπου θα απεικονίζεται με συνοπτικό τρόπο η θέση της υπό μελέτη έκτασης 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Α` ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Γίνεται κατ` αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής με βάση στοιχεία 

από διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης 

περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή που ερευνάται. Γεωλογία της περιοχής που 

ερευνάται. 

3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ 

4. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
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Εντοπισμός των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών όπως 

χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών, 

καθεστώς εκμετάλλευσης τους, διαχείριση υδατικών πόρων κλπ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. 

8. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναγνώριση και εντοπισμός σημαντικών από γεωλογική περιβαλλοντική άποψη θέσεων, οι οποίες 

χρειάζονται προστασία ή ανάδειξη. 

Β` ΜΕΡΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Προσδιορίζονται οι παράγοντες συσχετισμού των παραμέτρων που αφορούν στις γεωλογικές 

συνθήκες με τις υπό διαμόρφωση κατευθύνσεις της μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Οι παράμετροι αυτές 

αναφέρονται στους τίτλους των κεφαλαίων 1 έως 8 του Α` μέρους. 

Οι παράγοντες συσχετισμού είναι οι παρακάτω: 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Γ` ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται γενικές προτάσεις για τη λήψη : 

 Μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ` 

αρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχόμενη αναβάθμιση του επιπέδου 

γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης για οικιστική ή άλλη συναφή 

με δόμηση ανάπτυξη  

 Μέτρων που επιβάλλονται από την ανάγκη παράλληλης προστασίας των αξιοποιήσιμων 

γεωλογικών πόρων και του γεωπεριβάλλοντος. 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης όπως γεωλογικοί 

χάρτες, αεροφωτογραφίες, μελέτες και έρευνες, επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα. 

1.2. ΧΑΡΤΕΣ 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν 

στη μελέτη θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής που ερευνάται, οι οποίοι είναι: 

Α1. Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και πληροφόρησης 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με 

βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου. Η κλίμακα σύνταξης του γεωλογικού χάρτη 

προσαρμογής είναι η ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή στο Α` Στάδιο (1:25.000). 

Περιλαμβάνει: 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, 

γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που 

ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο 

γεωπεριβάλλον.  

 Τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, 

 Τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική 

έκθεση. 

Α2. Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από γεωλογική χαρτογράφηση στο πεδίο και συντάσσεται αντί του 

προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 

γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας. Περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο Α1. 
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 Β. Χάρτης κατ` αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 Οριοθετούνται σε κλίμακα 1:25.000 οι παρακάτω ζώνες: 

 - ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας, 

 - ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος 

 - ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους 

 - ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς. 

Η λεπτομέρεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας 

παρουσίασης τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα τοπογραφικά 

διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας. 

1. 3. ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στο τεύχος της μελέτης περιλαμβάνονται σχέδια από υπάρχοντα στοιχεία, και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη  

Περιλαμβάνονται επίσης έγχρωμες φωτογραφίες (ή έγχρωμα φωτοαντίγραφα τους) στις οποίες 

απεικονίζονται χαρακτηριστικές περιοχές της έκτασης που ερευνάται καθώς και επί μέρους 

χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

2.Β΄ΦΑΣΗ –  ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

Η Β΄ Φάση θα εκπονηθεί σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το τεύχος της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Τεχνική Έκθεση 

- Χάρτες 

- Σχέδια - Φωτογραφίες 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνική έκθεση θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο μελετητής και που 

έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην 

αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 

πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» : 

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Θα περιλαμβάνει: 

Το ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία εκπόνησης της 

μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της έκτασης: 

Απόσπασμα χάρτη μικρότερης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση της προς μελέτη έκτασης 

τοποθετημένη στην ευρύτερη περιοχή. 

Τα όρια των λεκανών απορροής των υδατορεμάτων που τυχόν βρίσκονται σε γειτονία ή διασχίζουν 

την προς μελέτη περιοχή. 

β. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Περιγράφονται: 

 Η γεωμορφολογία της προς μελέτη περιοχής και η σύνδεση της με γεωμορφολογικές δομές 

της ευρύτερης περιοχής. 

 Οι ενότητες του γεωμορφολογικού ανάγλυφου από τις οποίες απαρτίζεται η περιοχή με 

ποσοτικά στοιχεία όπου είναι δυνατόν (εδαφικές κλίσεις κ.λπ.). 

 Τα χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου και οι τεχνητές τροποποιήσεις που έχει 

τυχόν υποστεί. 

 Τέλος , θα αναλύονται όλες εκείνες οι γεωμορφολογικές διεργασίες που καθορίζουν την 

ύπαρξη σταθερής ή διαχρονικά μεταβαλλόμενης τοπογραφίας. 
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γ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής.  Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη γεωλογία της 

ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής 

καταλληλότητας του ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. 

δ. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για την υδρολογία και υδρογεωλογία της ευρύτερης περιοχής 

όπως έχουν προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ. 

ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Αναφέρονται επιγραμματικά τα στοιχεία για τη σεισμικότητα της ευρύτερης περιοχής όπως έχουν 

προκύψει από την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας του ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. 

στ. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

Θα πρέπει να γίνει: 

 Εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών της προς 

μελέτη περιοχής.  

 Συσχετισμός των τεχνικογεωλογικών παραμέτρων των βραχωδών και εδαφικών 

σχηματισμών 

 Εντοπισμός και οριοθέτηση στο χάρτη των γεωλογικών συνθηκών. 

 Συσχετισμός  των συνθηκών θεμελίωσης των κατασκευών με την τεχνικογεωλογική 

συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών και ανάλυση των επιπτώσεων των υπαρκτών ή 

δυνητικών γεωλογικών κινδύνων και συναφών καταστροφικών φαινομένων. 

 Επισήμανση των  κατ` αρχήν ενδεχόμενων προβλημάτων αστάθειας που μπορεί να 

εμφανίζονται στα ορύγματα εκσκαφών σε συσχετισμό με τα τεχνικογεωλογικά 

χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Εκτίμηση των τυχόν αναμενόμενων ανεπιθύμητων αλλαγών του βάθους του υδροφόρου 

ορίζοντα και θα διατύπωση προτάσεων για την αποφυγή τους ιδιαίτερα σε σχέση με 

πιθανές εισροές νερού σε εκσκαφές. 

 Καταγραφή και περιγραφή εκείνων των έργων, ανεξάρτητα κλίμακας, των οποίων η 

σημερινή κατάσταση και συμπεριφορά στο παρελθόν κρίνεται ότι είναι ενδεικτική τυχόν 

δυσμενών τεχνικογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή σε τμήμα της. (Θα 

αναφέρονται παραδείγματα). 

ζ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ 

Θα πρέπει να  γίνει κατάταξη των τμημάτων της περιοχής ενδιαφέροντος σε τρεις (καταρχήν) 

κατηγορίες καταλληλότητας: 

α) κατάλληλων για δόμηση 

β) κατάλληλων για δόμηση υπό προϋποθέσεις (π.χ. κατασκευή προτεινομένων προστατευτικών έργων 

ή λήψη άλλων μέτρων προστασίας)  

γ) ακατάλληλων για δόμηση πάντοτε σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία 

 

στ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και διατυπωμένες με σαφήνεια ώστε να 

μπορεί να γίνει άμεση αξιοποίηση τους 

Στην περίπτωση κατάλληλων υπό προϋποθέσεις ή αμφίβολης καταλληλότητας περιοχών, θα πρέπει να 

επισημαίνεται το είδος, η θέση και ενδεικτικά οι ποσότητες των προτεινομένων πρόσθετων ερευνών 

και μελετών, ή των έργων και μέτρων προστασίας που απαιτούνται στη συνέχεια ώστε να καθίσταται 

κάθε παρόμοια περιοχή ασφαλής και να χαρακτηρίζεται σαν κατάλληλη για δόμηση 

Οι παραπάνω εξειδικευμένες μελέτες - έρευνες και επί μέρους έργα και μέτρα προστασίας θα 

λαμβάνουν υπόψη το είδος της οικιστικής χρήσης (π.χ. Α ή Β` κατοικία, ΒΙΠΑ κ.λπ) και τη 

σπουδαιότητα των προς ανέγερση δομημάτων (π.χ. πολυόροφες ή διόροφες οικοδομές βιομηχανικές 
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μονάδες αντίστοιχα κ.λπ.) σε συνάρτηση πάντοτε με τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν 

κατά περίπτωση 

 

η. ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης , π.χ. 

 Οι γεωλογικοί χάρτες, ο εκδότης τους, ο συντάκτης τους και οι χρονολογίες σύνταξης και 

έκδοσης. 

 Οι αεροφωτογραφίες, η προέλευση τους η κλίμακα και η χρονολογία αεροφωτογράφησης. 

 Οι μελέτες και έρευνες, οι συντάκτες τους, οι φορείς που είχαν την ευθύνη εκπόνησης τους 

και οι χρονολογίες κατά τις οποίες υποβλήθηκαν. 

 Τα επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα, οι συγγραφείς και οι εκδότες τους και η 

χρονολογία έκδοσης τους. 

 

θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα θα παρουσιάζονται σχέδια, γεωλογικές τομές σε κλίμακα ανάλογη με την κλίμακα του 

γεωλογικού χάρτη, σκαριφήματα, τεκτονικά διαγράμματα, φωτογραφίες και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία ή στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη για 

την πληρέστερη τεκμηρίωση της. 

Οπωσδήποτε θα περιλαμβάνονται στο παράρτημα και φωτογραφίες στις οποίες θα παρουσιάζεται 

συνοπτικά το σύνολο κατά το δυνατόν της προς μελέτη έκτασης. 

2.2 ΧΑΡΤΕΣ 

Οι χάρτες που συνοδεύουν το τεύχος της Β΄Φάσης είναι : 

 Χάρτης πληροφόρησης 

 Χάρτης γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων 

 Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας 

Η σύνταξη των παραπάνω χαρτών θα γίνεται σε κλίμακα 1:5000, ενώ για τους συμβολισμούς των 

χαρτών ισχύουν όσα σχετικά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της υπ` αριθμ. 16374/3696 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 723Β/1998). 

 

5.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Αρ. 9572/1845 /2000 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την 

εκπόνηση μελετών. 

2. Αρ.27691/14-9-2007 ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-

ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902/Β/2007) 

3. Αριθμ. 16374/3696 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 723Β/1998) περί "Έγκριση Προδιαγραφών 

για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές". 

4. Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά 

με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται 

στα πλαίσια των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

 

6.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η αμοιβή της παρούσας Μελέτης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Γεωλογικές Υδρολογικές και 

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (κατηγορία 20) διαμορφώνεται σε: 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡ

ΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝ

Η ΑΜΟΙΒΗ 

 (€) 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ (€) 

Φ.Π.Α. 

 24% (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 26.604,80    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

15% 

 3.990,72  

  

      

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΩΝ 

  30.595,52 

7.342,92 37.938,44 

Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής παρουσιάζεται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών 

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε 37.938,44 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου. 
 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ. 
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Χάρτης 1. 
Θέση Δ.Ε. Αφάντου 

  
Χάρτης 2.   

Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Αφάντου Β2 Φάση 
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Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρ.        /2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου που θα χορηγεί τα τεύχη : 

1. Πατσάη Ανθούλα    τηλ.2241364683 

2.  

 

 

 

 

Αύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών 

Α/Α :  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

«ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΦΑΝΤΟΥ»   

 

Κ.Α. 40-7413.0060 

 

 

 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

 30.595,52 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Συντάκτης  Διευθυντής 

   

Α. Σωτρίλλη    Γ. Χατζάκης  
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«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»   
 

 

   
ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ) 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

A/A: 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης επί 

τοις εκατό 

(Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 

ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 

(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

   
   

Α. 

20 - Γεωλογικές 

Υδρολογικές και 

Γεωφυσικές 

Μελέτες και 

Έρευνες 

 

26.604,80 
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Παρατήρηση: Η Προσφερόμενη Τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω 

μονάδα  ΕΥΡΩ.  

 

(ΤΟΠΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 

 

 

                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

 

ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

«ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΦΑΝΤΟΥ» 

 

 

Κ.Α. 40-7413.0060 

 

 

30.595,52 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

    

 

Β. 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

15% 
3.990,72 

   

   
   

   
   

   
   

 
ΣΥΝΟΛΟ (προ 

ΦΠΑ) 
30.595,52 

   

 

Μέση τεκμαρτή 

έκπτωση επί του 

συνόλου της 

προεκτιμώμενης 

αμοιβής 
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

CPV: 71351000-3 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Ρ ό δ ο ς  

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 8  

 

Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες  

Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανώτερη βία 

Άρθρο 10: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης 

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 

Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται 

στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος 

"Τεχνικών Δεδομένων".  

 

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή  της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ρόδου 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Ανάδοχος:  Ο οικονομικός Φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 2 

του Ν.4412/2016 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου. 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: Η σύμβαση 

με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016. 

Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας με 

σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, όπως: 

Α. Η Διακήρυξη 

Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 
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1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Το Συμφωνητικό 

2. Η Διακήρυξη 

3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την 

τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής  

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 

απαιτείται.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων του εργοδότη (Προϊστ/νης 

Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές 

πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστεί το 

μελετούμενο έργο και  εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο και 

από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφοράς εκπρόσωπός του. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 

της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των 

τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη 

της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης.  

Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των επί μέρους 

μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο 

επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. Σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται 

να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Στο νέο 

χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαρού χρόνοι σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία 

μελέτης, τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και 

ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, 

δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης 

ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.  

2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το 

στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο 

οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 

γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση 

των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ό 

κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου 

της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον 

εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση 

θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 
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Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε 

περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.  

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με 

ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, εφόσον κατοικεί 

στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του αναδόχου, οι 

κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι 

όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται 

στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του 

αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την 

εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το 

άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 

“Τεχνικών Δεδομένων”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών 

που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η 

εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του 

εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την 

διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. 

ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με  αντίστοιχο στέλεχος που 

διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε 

με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 του 

άρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ό διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του 

Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016. 

  

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή μπορεί να 

τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που  

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132, (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 

337) και 186 του Νόμου. 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια (εάν 

εφαρμόζεται), όπως προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά ή/και την ανάλυση – υπολογισμό 

αμοιβής κατά στάδια σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης. 
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Ο ανάδοχος αμείβεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου 

ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή της μελέτης. 

Ειδικότερα ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 όπως παρακάτω:  

α) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού έλεγχου της πληρότητας και 

επάρκειας αυτής, επιστρέφονται οι εγγυήσεις των προηγούμενων εδαφίων και καταβάλλεται 

ανακεφαλαιωτικά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.  

β) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου ανά κατηγορία μελέτης 

καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.  

γ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής  

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, 

ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016.   

Ειδικότερα αναγράφονται: 

i) Το είδος των εργασιών. 

ii) Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

iii) Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη 

μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση 

σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε 

περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει 

στα μέλη της με ευθύνη του. 

iv) Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την 

υποβολή του λογαριασμού. 

v) Το πληρωτέο ποσό 

vi) Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ό σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται ανέφικτη, 

επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν οι ασάφειες και τα 

σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη αμφισβητούμενο μέρος και 

κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς έγκριση προθεσμία αρχίζει από την 

υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

για την είσπραξη του:  

i)  Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  

ii)  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  

iii)  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ήτις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και 

κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.  

iv)  Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν παρακρατούνται από τον 

εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, μετά τη 

ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του 

άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από 

τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 

μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει 

τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης 

δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται 

ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση 

κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και 

αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

Διευκρινίζεται ότι :  
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i. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 

πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

ii. Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 

επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό 

την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.     

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και 

γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι 

λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 

σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα 

στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Για 

την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16.  

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται την 

καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 

4412/16).  

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα στα 

άρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον 

Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το 

άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης. 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 

επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα 

Ελληνικά. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) 

παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 203 παρ. 4. 

του Ν.4412/2016. 

Για την εκταμίευση προκαταβολής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση (πέραν της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού της προκαταβολής και του ποσού της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση την πιστή 

εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη κατά του 

αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση μέρους, 

των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή 

του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του 

Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και 

υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η 
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επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

    

Άρθρο 7  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος 

“Τεχνικών Δεδομένων”, που συνοδεύει την Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες 

της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της. Οι 

αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του παραγράφονται 

μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 

σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο ορίζεται στη 

σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την 

εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως 

και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να 

επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 

και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 

Ελαττώματα ό ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, 

αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων του εργοδότη, 

αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δίκες του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα ό ελλείψεις μέχρι την 

έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα 

ελαττώματα ό να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον 

ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, 

β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη 

προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση 

ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει 

την υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη 

αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το 

ελάττωμα ό η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του, με απευθείας 

ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.   

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη 

και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που 

συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

7.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 

195  του Ν.4412/2016.  

7.5   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων 

των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

7.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 
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Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να 

τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με 

την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα 

περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη 

του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου 

συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με 

άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του 

εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα 

χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το 

Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 

κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  

 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής των 

αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που 

απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

 Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 

που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το 

προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, 

άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη. 

7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται 

κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να 

είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 

παραδώσει. 

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του άρθρου 

187 του Ν.4412/2016  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της παρούσας Σ.Υ. 

 

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 
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Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις διατάξεις των άρθρων 183-

195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις 

ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται 

στη Διακήρυξη.  

Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, 

αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση του 

Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι 

για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

9.3  Ανωτέρα βία 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς 

και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των 

μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα 

γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις 

περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή 

τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή 

αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η 

καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την 

εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά 

προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την 

σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο 

εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 10    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ήό τις κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος 

με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι 

περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο 

συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος : 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 

184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης 

τμηματικής προθεσμίας.  

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχτεί ο ανάδοχος 

έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ό ελλείψεων της 

μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει απορριφτεί. 

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από την 

αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση 

αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί και ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της. Η αποδοχή 

ό απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η 

καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται 

βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ κινείται η 

πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183. 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες 
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της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η 

ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών, δικαιούται παράταση με 

αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν 

αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω 

υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για 

πληρωμή.  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 

εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της σύμβασης 

υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις 

απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.  

Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε εργασία και 

δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν κρίνει ότι ορισμένα 

στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιμα, να ζητήσει να παραδοθούν στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η 

αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.  

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών 

οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, 

εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την εξέδωσε 

στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Μελετητών ό 

Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με σύντομο ιστορικό και μνεία των 

λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή 

εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει τους υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή 

εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.  

10.2    Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 3, 4 και 

5 του Ν.4412/2016 

10.3 Ματαίωση της διάλυσης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.  

10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.  

10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει μία 

δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 133 (για 

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη διαδικασία 

έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το αρμόδιο κατά νόμο 

όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και τεχνικών οδηγιών που ισχύουν 

κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του 

αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 

έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
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Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 

198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 

Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 

Άρθρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1  Νομοθεσία  

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην διακήρυξη 

και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

12.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων ελληνικών 

αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από 

τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή 

γλώσσα. 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2441/07-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα 

λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 Τη Σύμβαση για την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου 

υπογράφτηκε την 13-12-2002 μεταξύ του Δημάρχου Αφάντου και του κ. Σ.Τσέτση, νόμιμο 

εκπρόσωπο του ανάδοχου γραφείου Μελετών Σταύρος Τσέτσης και Συνεργάτες (αρ.πρωτ.Τ.Υ.  

1508/13-12-2002) 

 Την Αρ.339/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση της Μελέτης 

«Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Αφάντου με την οποία παραλήφθηκαν 

όλες οι Φάσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αφάντου. 

 Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», στα πλαίσια του οποίου η αρμοδιότητα 

διαχείρισης της Μελέτης  μεταβιβάστηκε στο ενιαίο Δήμο Ρόδου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες 

(Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού). 

β) Του  Ν.2508/97 (ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

γ) Αρ. 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής 

Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,   

δ) Αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί 

«Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 

συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο 

της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών 

ε) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α/8-8-2016) περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 86 

αυτού. 
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ζ) Της Εγκύκλιου 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ 

21613/ΦΝ 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, 

ΦΕΚ Β’ 1162), κατά το ΠΔ138/2009 

 Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0060 προϋπολογισμού 2018, του οικονομικού έτους 2018 έχει 

εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 38.500,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος 

[Αρ.114/2018 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ 6Ι4ΞΩ1Ρ-ΛΦΒ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 

14594/8-3-2018 (ΑΔΑ ΦΓΒΖΟΡ1Ι-ΡΤΠ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί «3
η
 Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»]. 

  Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»  που 

συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προϋπολογισμού 37.938,44 με 

Απρόβλεπτα και  ΦΠΑ 24%.  

 Την Αρ.πρωτ.801/18(ΟΙΚ)/03-4-2018 έγγραφο Δ.Π.Σχ. προς την Οικονομική Επιτροπή Ρόδου περί 

Διάθεση Πίστωσης Μελετών Προϋπολογισμού έτους 2018, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε στο 

Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ως Πρωτογενές Αίτημα με  ΑΔΑΜ 18REQ004128901 

 Την Αρ.πρωτ. 929/17-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Αντιδημάρχου Οικονομικών Ρόδου 

(ΑΔΑ Ω1ΣΦΩ1Ρ-ΨΚΒ) 

 Tην Πράξη 44η, Συνεδρίαση 6η της 10-10-2018 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (αρ.πρωτ. 43/29-10-2018) με την 

όποια γνωμοδότησε θετικά για την ανάθεση της Μελέτης με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς (άρθρο 86 Παράγραφος 6 του Ν.4412/16).  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει τα ανωτέρω Συμβατικά τεύχη και το Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη 

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και σύμφωνα με τα πρότυπα Τεύχη για σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,  

 

Β)   Εγκρίνει τη διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 117 του N. 4412/2016, για 

την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ», όπου κριτήριο 

επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  των 

συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 

 

ΘΕΜΑ 6
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                     Aπόφ. Αρ.  692 / 2018 (ΩΕ1ΖΩ1Ρ-5Σ0 ) 

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση συμβατικών τευχών και έγκριση της μελέτης: 

«Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού δημοτικής 

ενότητας Καλλιθέας»  

(Εισήγηση Πολεοδομικού σχεδιασμού με αριθμ. πρωτ. 2/2442/7-12-2018) 

 

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

Σχεδιασμού με αρ. πρωτ. 2442/07-12-2018 η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

Σχετ: αρ.πρωτ. 42/26-10-18(εις.2442/30-10-2018 Δ.Π.Σχ) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Έχοντας υπόψη: 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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4. Τη Σύμβαση για τη Μελέτη : «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Καλλιθέας Ν.Ρόδου» που 

υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Καλλιθέας Ιωάννη Ιατρίδη και του εκπρόσωπου του Γραφείου 

Μελετών Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε., Δ. Μαραβέα, την 1/3/2002 με προεκτιμούμενη αμοιβή 

30.000.000 δρχ (88.041,06€) βαρύνουσα τους Ίδιους Πόρους του Δήμου Καλλιθέας που ανατέθηκε 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως 

μελετών» 

5. Tην αρ. 338/15-4-2014 απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου με την οποία γνωμοδότησε θετικά για το Β1 Στάδιο της 

Μελέτης «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ. Καλλιθέας» και διατύπωσε τις κατευθύνσεις για τη 

σύνταξη του Β2 Σταδίου (νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. οικ 43440/23-6-2014 απόφαση της 

Γ.Γ.Α.Δ.Α., Α. Δ. Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Ν. 

Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου) 

6. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», στα πλαίσια του οποίου η αρμοδιότητα διαχείρισης της Μελέτης  

μεταβιβάστηκε στο ενιαίο Δήμο Ρόδου και στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού). 

β) Του  Ν.2508/97 (ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

γ) Αρ. 9572/1845 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές προδιαγραφές 

μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 

(ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών,   

δ) Αριθμ. οικ. 37691/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια 

των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» και το Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του 

ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών 

ε) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147Α/8-8-2016) περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 86 αυτού. 

ζ) Την Εγκύκλιο 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ 21613/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), κατά 

το ΠΔ138/2009 

7. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 40-7413.0057 προϋπολογισμού 2018, του οικονομικού έτους 2018 έχει εγγραφεί 

εξειδικευμένη πίστωση 18.000,00 ευρώ, για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος [Αρ.114/2018 

απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ 6Ι4ΞΩ1Ρ-ΛΦΒ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 14594/8-3-20178 

(ΑΔΑ ΦΓΒΖΟΡ1Ι-ΡΤΠ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί «3
η 

Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 

2018»] 

8.  Τον Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   που 

συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού προϋπολογισμού 16.577.70  με Απρόβλεπτα 

και  ΦΠΑ 24%.  

9. Αρ. πρωτ. 801/18(ΟΙΚ)/03-4-2018 έγγραφο Δ.Π.Σχ προς την Οικονομική Επιτροπή Ρόδου περί Διάθεσης 

Πίστωσης Μελετών Π/Υ έτους 2018, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ως πρωτογενές 

αίτημα με ΑΔΑΜ 18REQ004127756 

10. Αρ. πρωτ. 928/17-4-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Αντιδημάρχου Οικονομικών Ρόδου (ΑΔΑ 

7ΤΘ8Ω1Ρ-ΦΗΓ) 

11. Tην Πράξη 43
η
, Συνεδρίαση 6

η
 της 10-10-2018 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδ/σου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την όποια γνωμοδότησε θετικά για 

την ανάθεση της Μελέτης με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς (άρθρο 86 Παράγραφος 

6 του Ν.4412/16)  

 

σας διαβιβάζουμε το Φάκελο και τα Τεύχη της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  , όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα 

πρότυπα Τεύχη για σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων κατά το άρθρο 117  του Ν.4412/2016 και παρακαλούμε 

για: 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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1. Την έγκριση του Συμβατικών Τευχών και του Φακέλου της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 

από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, προϋπολογισμού 13.369,11 €    χωρίς Φ.Π.Α. ή 

16.577.70 €  με ΦΠΑ 24%  τα οποία περιλαμβάνουν:  

   Α. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  με τα Προσαρτήματά της 

         Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

         Γ. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

         Δ. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο περιλαμβάνει: 

             α)Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας Έργου 

             β) Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών – Προδιαγραφές 

             γ) Απαιτούμενη Δαπάνη 

         Ε. Τεύχος Προεκτιμώμενης  Αµοιβής 

2. Την έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με μοναδικό κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς  σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  , όπου κριτήριο 

επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, βάσει τιμής, 

των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 

Σημειώνεται ότι από τα προαναφερόμενα Συμβατικά Τεύχη,  και  σύμφωνα με : 

- Την Εγκύκλιο 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ 21613/ΦΝ 

439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162), 

κατά το ΠΔ138/2009 

- τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», που 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014) 

- την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ, 

 

προκύπτει ότι στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»  CPV 71351000-3  μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω  

Τάξεις πτυχίων:  

 για την κατηγορία 20 «Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες» όλες οι 

τάξεις. 

 (Ακολουθούν οι υπογραφές του Δ/ντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Χατζάκη Γεώργιου και της υπαλλήλου 

Αρχιτέκτονα-Μηχανικού κ. Αναστασίας Σωτρίλλη) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
CPV: 71351000-3 

Ο Δήμος Ρόδου 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι  

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας   13.369,11 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf
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που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

εκπόνησης της ως άνω μελέτης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κεφάλαιο Α΄ 
 

Άρθρο 1 :  Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας 

Άρθρο 2 :  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

Άρθρο 3 :  Υποβολή φακέλου προσφοράς  

Άρθρο 4 :  Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή  σύμβασης 

Άρθρο 6 :  Ενστάσεις 

Άρθρο 7:   Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Άρθρο 8:   Σύναψη σύμβασης 

Άρθρο 9:   Σειρά ισχύος εγγράφων 

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας  

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 

Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

έλεγχος νομιμοποίησης) 

Άρθρο 23: Διάφορα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας  

1. 1                  Αναθέτουσα αρχή
      

   :   ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-87 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

Πληροφορίες : Αναστασία ΣΩΤΡΙΛΛΗ 

1.2 Κύριος του Έργου :         ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.3 Εργοδότης:                                    ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

1.4 Προϊστάμενη Αρχή :                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

1.5 Διευθύνουσα Υπηρεσία :          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

1.6 Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακής Ενότητας  Δωδ/σου 
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                                                           Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

1.7 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές: 

 

Οδός                                               : ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ 1 

Ταχ.Κωδ. : 851 00 

Τηλ. : 2241364683-6-7 

Telefax : 2241364697 

E-mail            : dpoleodsxed@rhodes.gr 

1.8 Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης 

της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή 

στον ανάδοχο. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν, 

συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή 

εκτέλεσης της μελέτης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους 

ενδιαφερόμενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα 

οποία κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις τους. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

2.1 Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα διακήρυξη, 

β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν 4412/2016,  

γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

δ) το τεύχος τεχνικών δεδομένων,  

ε) η συγγραφή υποχρεώσεων,  

στ) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών, 

η) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα 

αρχή  επί όλων των ανωτέρω, 

 

2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης από τις ……. /……/ 2018  στην ιστοσελίδα www.rhodes.gr  

2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την ........................................, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 

όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο  έως την 

........................................................ Επίσης μέχρι την ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να 

ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.   

 

Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,  

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος  

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Ελευθερίας 1, 

85100 Ρόδος   

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία Ελευθερίας 1, 

85100 Ρόδος  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 

δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 

διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 

της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

http://www.rhodes.gr/
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προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………………………………………………………... 

για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

με αναθέτουσα αρχή  το Δήμο Ρόδου 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  …../……/2018 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.3 του παρόντος. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 

3.2 του παρόντος. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  

υποβολής  του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος. 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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 κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 4 : Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών 

4.1 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη 

της προθεσμίας του άρθρου 14 του παρόντος. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 

η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται  επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής  για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η 

ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 

σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 
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περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 

4.2 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους 

και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, 

καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο 

ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία 

του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

4.3 Η  Επιτροπή  αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό 

τους στο πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι 

ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της Μελέτης, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία της περιπτ. (κε) της παρ.2 του άρθρου 53 του ν.4412/2016 

Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. 

Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία κοινοποιείται 

εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με συνδυασμό των ανωτέρω μέσων
 
σε 

όλους τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

4.4 Ύστερα από τη βαθμολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών κάθε προσφέροντος, η Επιτροπή 

προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21 

του παρόντος και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. 

Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να το εγκρίνει.  

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 ισότιμες προσφορές. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της 

απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. 

 

Άρθρο 5:  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 

σύμβασης 

5.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας  δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος. Τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

5.2  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.  

5.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18 του παρόντος
 
 η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, 

ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας.  

5.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι 

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς 
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μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το 

αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 

22 της παρούσας. 

5.5 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 19 της παρούσας, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

5.6  Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή Δ.Ρόδου (αποφαινόμενο όργανο 

αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης.   

5.7  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν στα γραφεία της  αναθέτουσας αρχής, Διαγοριδών 1, 85100 Ρόδος (τόπος) εντός χρονικού 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, 

η απόφαση κατακύρωσης.  

5.8 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει.  

Άρθρο 6: Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος και ύστερα από γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου του παρόντος, 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, ίσου με το ένα τοις εκατό 1% επί της αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης 

8.1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

8.2 Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 22 της παρούσας 

μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 17 και 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19 και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 18, 

κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

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

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, αποκλείεται και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
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συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 106 του 

ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9:  Σειρά ισχύος εγγράφων 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1.  Το Συμφωνητικό, 

2.  Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

5.  Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της, 

6.  Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των 

απαιτούμενων μελετών  και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.  

7. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης. 

 

Άρθρο 10 : Γλώσσα Διαδικασίας  

10.1 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 περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις ή 

προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

10.2  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. 

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 σε 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 36 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

10. 3  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 ‘’Apostille” 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  36 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 

4194/2013).  

10.4    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. 
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10.5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 

επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

 

Άρθρο 11 : Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν 

κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 

24. Ο ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις  που έχουν εκδοθεί προς 

εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την 

ερμηνεία του. 

25. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως ισχύουν. 

26. Ο 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. 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

28. Ο ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

29. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

30. Το π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών»  (Α’ 185). 

31. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.  

32. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.  

33. Ο 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». 

34. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”. 
 
 

35. Ο 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”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και το κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών 

κανονιστικό πλαίσιο. 

36. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

37. Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) όπως ισχύει. 

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

στοιχεία”. 

39. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει. 

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

όπως ισχύει. 

41. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  κλπ  

Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών     και  

Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως 
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προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών 

που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών. 

42. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 

Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32). 

43. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν 

την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων». 

44. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226). 

45. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη 

προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 

στα  έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη 

(νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

46. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Άρθρο 12:  Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης 
12.1 Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 11.548,53  € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  

προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:  

2. 11.548,53  € για μελέτη κατηγορίας 20 

Η μελέτη έχει ενταχθεί  στον Προϋπολογισμό έτους 2018 Δ.Ρόδου  (Κ.Α. 40-7413.0057) και η σύμβαση θα 

χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.  

12.2 Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι 

τιμές μονάδος που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των άνω προεκτιμώμενων αμοιβών, 

αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

Οι  οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα 

τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονομική τους προσφορά αποτελεί τη  συνολική αμοιβή τους για το 

σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο  δημόσιας σύμβασης. 

Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του Φακέλου δημόσιας σύμβασης, την 

πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που αναφέρονται στο τεύχος 

της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και 

διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά. Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 

186 του ν. 4412/2016. 

12.3 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε   εκατόν ογδόντα  

(180)  ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 Στο συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες, ως ακολούθως: 

Εκπόνηση Α΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Εκπόνηση Β΄Φάσης ………. Ενενήντα (90) ημέρες 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο 

χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

  

 Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Eναλλακτικές προσφορές  δε γίνονται δεκτές 

13.2 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά 

13.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.  

13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6)  μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών 

του επομένου άρθρου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους 

προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξης προθεσμίας  υποβολής προσφορών 

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 

…………………………………………  και ώρα ………………..  

Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα  απορρίπτονται ως  μη κανονικές, κατά το άρθρο 3.5 του 

παρόντος. 

Άρθρο 15 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

15.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) 

πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,  

  β) τον εκδότη,  

  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

  δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

  ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 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. 

  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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

  θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

  ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται,  

και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,  υπέρ του 

κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως 

μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

15.2    Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο,  καθώς και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.rhodes.gr ) και στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον 

ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης.  

Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (άρθρο 66, Ν.4412/2016) και στο ενημερωτικό 

δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος δεν 

αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει του άρθρου 18 και πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 19. 

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

17.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

http://www.rhodes.gr/
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

17.2     Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

17.3   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 

των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών 

προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.  

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού  

18.1  Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα 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: 

18.1.1  Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24
ης

 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 παρ. 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 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω προσφέροντος 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
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κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

18.1.2 α) 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) 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 στις 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.  

 

18.1.3 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις 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 X του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, 

(β) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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, 

(δ) Ο προσφέρων 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 79 του ν. 4412/2016,  

(ε) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

18.1.4 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, 

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

18.1.5 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 18.1.1 και 

18.1.5 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 προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 

στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη 

απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 
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18.1.8 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. 

18.1.9 Προσφέρων 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 

σύμβασης. 

 

Άρθρο 19.  Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  

σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

......................................................................................... 

19.3. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

(α) Για κατηγορία μελέτης 20, απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 4ετους εμπειρίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο  φακέλων προσφοράς 

Κάθε  προσφέρων οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία: 

 20.1       ΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του παρόντος,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρόντος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, πλην της εγγύησης συμμετοχής. 

20.2     ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο 

αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και την συνολική 

τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο 

οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή 

για την εκτέλεση της σύμβασης. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. Περιλαμβάνει, εκτός από τις 

αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών, τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως, καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό) επί της προεκτιμώμενης 

αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις κατά τους όρους 

του  άρθρου 7 του παρόντος.  
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Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

Άρθρο 22:  Αποδεικτικά μέσα (μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού, πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής, έλεγχος νομιμοποίησης) 

  Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά τη 

σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών που προηγούνται 

της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της σχετικής πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός έξι (6) μηνών 

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των άρθρων 18 και 19 της 

παρούσας. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και 

της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να 

ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 19.2 και 19.3, 

αντίστοιχα, αρκεί να ικανοποιείται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 

ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

22.1 Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

22.1.1  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους  ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται 

στα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1  του παρόντος. 

 22.1.2 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας.  

Οι Έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν 

ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. 

Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες / Γραφεία Μελετών  υποβάλλουν αποδεικτικό 

ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). 

Δεν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενημερότητας 

για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και 

νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν 

απασχολούν προσωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας.  

Οι έλληνες μελετητές και Εταιρείες / Γραφεία Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, θα υποβάλλουν σχετικό 

αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ. 

22.1.3 Για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
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αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό  ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από το 

Γ.Ε.Μ.Η. ή τις Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Οι 

μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.  

Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

μελετητές - φυσικά πρόσωπα, προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου 

(όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο 

επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα Γραφεία / Εταιρείες Μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές, 

ανεξάρτητα από την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω 

πειθαρχικούς φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει 

πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει 

πειθαρχικός φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.  

22.1.4 Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3, 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 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό 22.1.1 έως 22.1.3.  

22.1.5 Για την περίπτωση του άρθρου 18.1.10 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

22.2. Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους : 

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή 

Γραφείων Μελετών  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

  στην κατηγορία μελέτης 20,       πτυχία τάξεων  όλες 

 (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 17.1 της παρούσας. 

22.2.2 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως: 
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Εκ των οικονομικών φορέων, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα αποδεικνύουν την 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητας με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών. 

Οι αλλοδαποί αποδεικνύουν την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα με αποδεδειγμένη εγγραφή σε 

Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και με 

τη γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών-Εταιρειών / 

Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το 

άρθρο 39 του Ν3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν.4412/2016) ως εξής: 

Για κατηγορία μελέτης 20, ένα τουλάχιστον στέλεχος  4ετους εμπειρίας  

22.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό 

μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, 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.  

22.3.  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η 

εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα 

τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την 

προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, κάτοικος 

Αθηνών και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης 

της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 

προσφορών 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Άρθρο 23 - Διάφορα: 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω γνωμοδοτήσεις  και αποφάσεις: 

Αρ.930/2017 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ ΩΩΩ9Ω1Ρ-ΘΙΤ) που νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 81693/20-

12-2017 (ΑΔΑ ΩΖΥΑΟΡ1Ι-ΣΕΘ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί «Ψήφιση Π/Υ Εσόδων – Εξόδων του Δ. 

Ρόδου για το οικονομικό έτος 2018»,   Αρ.114/2018 απόφαση Δ.Σ. Ρόδου (ΑΔΑ 614ΞΩ1Ρ-ΛΦΒ) που 

νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 14594/8-3-2018 (ΑΔΑ ΨΓΒΖΟΡ1Ι-ΡΤΠ) Απόφαση της Α.Δ. Αιγαίου, περί 

«3η Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2018», Αρ200/18 Απόφαση Ο.Ε.Ρόδου για την ανάληψη 

υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2018 (Αρ.πρωτ.. 928/17-4-2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης – ΑΔΑ 

7ΤΘ8Ω1Ρ-ΦΗΓ) και με αρ. .................. καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της 

Δ.Ο.Υ.  (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 

δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη). 

Η Μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

αφορά στην  ανασύνταξη - επικαιροποίηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας  για το Γ.Π.Σ. Δήμου 

(τότε) Καλλιθέας που συντάχθηκε το έτος 2004 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρ. 9572/1845 Απόφασης 
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ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000). Η ανασύνταξη θα γίνει σε επίπεδο Προκαταρκτικής  Μελέτης  σύμφωνα 

με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

 

 
 
 
 



217 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ σύμφωνα με την αρ. ΟΙΚ37691/12-9-2007, ΦΕΚ 1902Β/2007 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.και αρ.πρωτ.19818/5-6-2008 έγγραφο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ.με θέμα: "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ" και την αριθμ.πρωτ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) «Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών  

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016». 

                     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΚΤΑΣΗ: 109.750,00 στρ. ή 109,75 km2 

               

τκ=1,211 

 

Εγκύκλιος 4/2018  του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-3-18), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του 

άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 

δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», που εγκρίθηκε με την αριθμ.ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) 

Α΄ΦΑΣΗ  

                    Α1 Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής & Πληροφόρησης (βοηθητική τιμή) 

           κλίμακα 1:25.000 

                   
Α = τ.κ. x (κ1 x Ε

 0,6
) € =  1,211 * 2.350 * 109,75 

0,6
 = 2.845,85 * 16,759 = 47.693,60 € 

     

                     Α1.αρχ.= 47.693,60 * 30% = 14.308,08 € 

             Λόγω παροχής πλήθους στοιχείων και Φακέλου Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της αρ. 9572/1845 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), υπολείπεται εργασία της τάξης του 50% ,  εργασίας,  οπότε: 

          

                     Α1.τελ= 14.308,08 * 50% = 7.154,04 € 

             Α2 Χάρτης κατ’ αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 

               Α2.αρχ =    Α1 x 30% = 14.308,08 * 30% = 4.292,42 € 

           Λόγω παροχής πλήθους στοιχείων και Φακέλου Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της αρ. 9572/1845 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), υπολείπεται εργασία της τάξης του 50% ,  εργασίας,  οπότε: 

          Α2.τελ= 4.292,42 * 50% = 2.146,21 € 

             Α3 Τεχνική Έκθεση 

                   Α3=  (Α1.τελ+Α2.τελ)x25%= ( 7.154,04 + 2.146,21 ) x 25% = 9.300,25 x 25% = 2.325,06 € 

     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 

                  Α= 7.154,04 + 2.146,21 + 2.325,06 = 11.625,31 € 

          ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

 

11.625,31 * 15% = 1.743,80 € 

          ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (χωρίς 

ΦΠΑ) 

 

11.625,31 + 1.743,80 = 13.369,11 € 

          Φ.Π.Α.  

  

13.369,11 * 24% = 3.208,59 € 

          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (με 13.369,11 + 3.208,59 = 16.577,70 € 

          

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%95.5-2017_A%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AE%20%CF%84%CE%BA-2017.pdf


218 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

ΦΠΑ) 
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Συνοψίζοντας, η προεκτιμώμενη αμοιβή που υπολογίστηκε κατά Κατηγορία Πτυχίου είναι η 

παρακάτω: 

 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 

 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 11.625,31 

 
11.625,31 

 

  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   15%   1.743,80 
  

    
  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ    13.369,11 
3.208,59 16.577,70 

 

Δ. ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 του νόμου 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 

διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 157/ 4-8-2014), καταργούνται 

τα ανώτατα και κατώτατα όρια προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών 

μελετών ανά κατηγορία και τάξη με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις 

δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και στα Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

Λαμβάνοντας υπόψη   τον παραπάνω νόμο, καθώς και την Εγκύκλιο 13 / Αριθ. Πρωτ. Δ17α/ 06 / 90 / 

ΦΝ 433.γ/ 20-8-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 

ΔΙΚΤΥΩΝ, στο διαγωνισμό για την ανάθεση της Μελέτης:  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

μπορούν να συμμετέχουν όλες οι Τάξεις Πτυχίων  στις  κατηγορίες: 

Α) κατηγορία 20 Γεωλογικές Υδρολογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΡΟΔΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 

2.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 

3.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3 

4.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ………………………………………. 4 

5ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ..4 

6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ…………………………………………………………………….6 

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ……………………………………………..…………………..7 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ……………………………………………………………………….8 

 

 

8. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, αφορά στο Στάδιο της Προκαταρκτικής Μελέτης όπως 

καθορίζεται στην αριθμ. οικ. 3769 (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007) Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 

περί «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που 

συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών  ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ»  και είναι: 

 Η αναγνώριση και οριοθέτηση, (με την ακρίβεια της κλίμακας αναφοράς}, τμημάτων της 

υπό εξέταση περιοχής στα οποία εμφανίζονται ή είναι δυνατόν να εκδηλωθούν φυσικοί ή 
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ανθρωπογενείς γεωλογικοί κίνδυνοι και η κατ` αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού 

επικινδυνότητας σε κάθε  τμήμα.  

 Ο διαχωρισμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώνες διαφόρου βαθμού γεωλογικής 

καταλληλότητας για οικιστική ανάπτυξη και άλλες συναφείς με δόμηση χρήσεις, ο εντοπισμός και 

η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση του γεωπεριβάλλοντος 

και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα αυτά θα είναι 

κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων. 

 Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με την 

δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: 

― Την λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων 

― Την διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και   

της γεωλογικής κληρονομιάς. 

― Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

― Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. 

 

9. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Σκοπός της παρούσας  μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας είναι: 

 Ο εντοπισμός τμημάτων κατ` αρχήν καταλλήλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη 

συναφή με δόμηση ανάπτυξη, όπου θα διασφαλίζεται το δομημένο περιβάλλον από φυσικούς 

κινδύνους ή κινδύνους από ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες 

 Ο εντοπισμός  περιοχών που χρήζουν διατήρησης και ανάδειξης του γεωπεριβάλλοντος  

 Ο εντοπισμός περιοχών που χρήζουν προστασίας των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων. 

 

10.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας, μετά την εφαρμογή του Ν.3852/201,  ανήκει διοικητικά στον ενιαίο 

Δήμο Ρόδου (Ν. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου), καταλαμβάνει έκταση 109.750,00στρ ή 

109,75 km2 και έχει σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΦΕΚ-3465/Β/12) πληθυσμό  9.364 

κατοίκους. Περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες Κοσκινού, Καλυθιές και Ψίνθο. 

Βόρεια, γειτνιάζει με τη Δ. Ε. Ρόδου, Δυτικά με τη Δ.Ε.Πεταλούδων και νότια με τις Δ.Ε. Αφάντου 

και Αρχαγγέλου (Χάρτης 1 .) 

Οι τοπικές κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές – Φαληράκι, διαθέτουν παραλιακό μέτωπο  ενώ η 

Ψίνθος βρίσκεται στα μεσόγεια της Δημοτικής Ενότητας σε ένα ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, που 

διατηρεί ακόμα έναν αγροτικό χαρακτήρα. 

Η Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση του Όρμου της Καλλιθέας, του 

όρμου Λαδικό – Άντονι Κουήν, καθώς και 5 περίπου χιλιόμετρα αμμώδους παραλίας στις τοπικές 

κοινότητες Κοσκινού και Καλυθιές - Φαληράκι. Οι χαρακτηριστικές παραλίες της την έχουν 

καταστήσει από τις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές της Ρόδου με την εξέλιξή της να έχει δεχτεί σαφείς 

επιρροές  από τον τουρισμό. 

Στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας υπάρχουν ενδιαφέροντα χερσαία (Ρεματιά «Φασούλι», 

κ.α.) και θαλάσσια οικοσυστήματα (όρμος Άντονι Κουήν, κ.α.), αρχαιολογικοί χώροι (Ερημόκαστρο, 

κ.α.), νεώτερα μνημεία (Καλλιθέα, κ.α.) και κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί (Κοσκινου, Ψίνθος),  

στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε όφελος της –μακροπρόθεσμα- βιώσιμης ανάπτυξης του 

νησιού. 

Η διέλευση από της περιοχή της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο δόμησης οδήγησαν στη διάχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, κυρίως βιοτεχνικών, 

βιομηχανικών και εμπορικών, εγκαταστάσεων κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων. Επιπλέον, 

κατά παράβαση και κατ΄υπέρβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί της δόμησης «εκτός σχεδίου» (με 

τις γνωστές παρεκκλίσεις) η οικοδομική δραστηριότητα επεκτάθηκε σε όλο το ύπαιθρο είτε ως 

κατοικίες είτε ως τουριστικά καταλύματα. Το γεγονός αυτό δημιούργησε λειτουργικά, τεχνικά αλλά 

και αισθητικά προβλήματα στην περιοχή. 
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Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η περιοχή να χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση της γεωργικής γης και 

της γεωργικής παραγωγής, από την ανάμειξη των χρήσεων με αντικρουόμενες πολλές φορές χρήσεις 

σε άμεση γειτνίαση και τελικά την αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. 

 

11.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καλλιθέας, Α΄Φάση Μάρτιος 2005 

 Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Καλλιθέας, Β1΄Φάση, Μάρτιος 

2013 (Χάρτης 2) 

 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. Δήμου Καλλιθέας,  Ιούνιος 

2004 η οποία συνοδεύεται με την ανάλογη αλληλογραφία μεταξύ Δήμου Ρόδου Και 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Αρ.338/15-4-2014 Απόφαση του Δ.Σ. Ρόδου περί: Γνωμοδότηση – Έγκριση του Β1Σταδίου 

της Μελέτης: «Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (πρώην) Δήμου Καλλιθέας 

 

12. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το περιεχόμενο και τα παραδοτέα στοιχεία της μελέτης περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ  της  αριθμ. οικ. 

37691/2007    (ΦΕΚ Β΄ 1902/14.9.2007), Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί «Έγκριση 

προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα 

πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ», παράγραφος V.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ: 

Συγκεκριμένα  θα παραδοθούν: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του ο 

μελετητής και που έχουν σχέση με το αντικείμενο της μελέτης, αφού τύχουν κατάλληλης 

επεξεργασίας. 

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 • Γίνεται αναφορά στο ιστορικό ανάθεσης, το αντικείμενο και το σκοπό της μελέτης, τη μεθοδολογία 

εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και 

βασικά στοιχεία για τις υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής. 

 • Δίνεται υποχρεωτικά απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από την κλίμακα 

αναφοράς της μελέτης όπου θα απεικονίζεται με συνοπτικό τρόπο η θέση της υπό μελέτη έκτασης 

στην ευρύτερη περιοχή. 

Α` ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Γίνεται κατ` αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής με βάση στοιχεία 

από διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.  

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ 

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης 

περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή που ερευνάται. Γεωλογία της περιοχής που 

ερευνάται. 

3. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ 

4. ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 
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6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ 

7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Εντοπισμός των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων και συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών όπως 

χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών τους χαρακτηριστικών, 

καθεστώς εκμετάλλευσης τους, διαχείριση υδατικών πόρων κλπ, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία. 

8. ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αναγνώριση και εντοπισμός σημαντικών από γεωλογική περιβαλλοντική άποψη θέσεων, οι οποίες 

χρειάζονται προστασία ή ανάδειξη. 

Β` ΜΕΡΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Προσδιορίζονται οι παράγοντες συσχετισμού των παραμέτρων που αφορούν στις γεωλογικές 

συνθήκες με τις υπό διαμόρφωση κατευθύνσεις της μελέτης ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Οι παράμετροι αυτές 

αναφέρονται στους τίτλους των κεφαλαίων 1 έως 8 του Α` μέρους. 

Οι παράγοντες συσχετισμού είναι οι παρακάτω: 

1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

3. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  Γ` ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 Στην τεχνικογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται γενικές προτάσεις για τη λήψη : 

 Μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων για την εξασφάλιση των κατ` 

αρχήν γεωλογικά κατάλληλων περιοχών ή την ενδεχόμενη αναβάθμιση του επιπέδου 

γεωλογικής καταλληλότητας τμημάτων της περιοχής μελέτης για οικιστική ή άλλη συναφή 

με δόμηση ανάπτυξη  

 Μέτρων που επιβάλλονται από την ανάγκη παράλληλης προστασίας των αξιοποιήσιμων 

γεωλογικών πόρων και του γεωπεριβάλλοντος. 

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θα αναφέρονται τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη της μελέτης όπως γεωλογικοί 

χάρτες, αεροφωτογραφίες, μελέτες και έρευνες, επιστημονικά συγγράμματα και άρθρα. 

 

2. ΧΑΡΤΕΣ 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν 

στη μελέτη θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής που ερευνάται, οι οποίοι είναι: 

Α1. Γεωλογικός Χάρτης Προσαρμογής και πληροφόρησης 

Ο χάρτης αυτός προέρχεται από την προσαρμογή υφιστάμενων γεωλογικών χαρτογραφήσεων με 

βάση και τις παρατηρήσεις από την έρευνα πεδίου. Η κλίμακα σύνταξης του γεωλογικού χάρτη 

προσαρμογής είναι η ίδια με αυτή του πολεοδόμου μελετητή στο Α` Στάδιο (1:25.000). 

Περιλαμβάνει: 

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των γεωμορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών, 

γεωδυναμικών, σεισμολογικών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων της περιοχής που 

ερευνάται καθώς και στοιχείων που αφορούν στους γεωλογικούς πόρους και στο 

γεωπεριβάλλον.  

 Τις θέσεις παρατηρήσεων ειδικού ενδιαφέροντος και φωτογράφησης, 

 Τις θέσεις προγενεστέρων μελετών, ερευνών, επιτόπου μετρήσεων, γεωτρήσεων ή άλλων 

στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της μελέτης.  

 Τις θέσεις ερευνών, μελετών, δράσεων και έργων που προτείνονται στην τεχνικογεωλογική 

έκθεση. 

Α2. Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών 
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Ο χάρτης αυτός προέρχεται από γεωλογική χαρτογράφηση στο πεδίο και συντάσσεται αντί του 

προαναφερόμενου, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίστανται στην περιοχή μελέτης 

γεωλογικές χαρτογραφήσεις, ανάλογης κλίμακας. Περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στην ανωτέρω 

παράγραφο Α1. 

Β. Χάρτης κατ` αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 Οριοθετούνται σε κλίμακα 1:25.000 οι παρακάτω ζώνες: 

 - ζώνες σχετικής γεωλογικής καταλληλότητας, 

 - ζώνες ή θέσεις προστασίας, βελτίωσης, ανάδειξης και διατήρησης του γεωπεριβάλλοντος 

 - ζώνες δυναμικού εκμεταλλεύσιμων γεωλογικών πόρων και το είδος τους 

 - ζώνες ή θέσεις όπου ειδικές χρήσεις είναι ανεκτές υπό προϋποθέσεις και περιορισμούς. 

Η λεπτομέρεια των παρουσιαζόμενων στοιχείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της κλίμακας 

παρουσίασης τους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα τοπογραφικά 

διαγράμματα αντίστοιχης κλίμακας. 

ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στο τεύχος της μελέτης περιλαμβάνονται σχέδια από υπάρχοντα στοιχεία, και κάθε άλλη σχετική 

πληροφορία που κρίνονται απαραίτητα από το μελετητή να επισυναφθούν στη μελέτη  

Περιλαμβάνονται επίσης έγχρωμες φωτογραφίες (ή έγχρωμα φωτοαντίγραφα τους) στις οποίες 

απεικονίζονται χαρακτηριστικές περιοχές της έκτασης που ερευνάται καθώς και επί μέρους 

χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. 

 

13.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

5. Αρ. 9572/1845 /2000 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) με θέμα : Τεχνικές 

προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών  Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων     Οικιστικής 

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. 

6. Αρ.27691/14-9-2007 ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση 

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-

ΣΧΟΟΑΠ» (ΦΕΚ 1902/Β/2007) 

7. Αρ.πρωτ. 19818/05-06-08 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Σχετικά 

με τη διαδικασία Σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα 

πλαίσια των ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ» 

Σημειώνεται ότι με το αρ.πρωτ.66862/1917/23-12-2013 της Α.Δ. Αιγαίου, Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Τμήμα 

Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/σου (εισ 8/7-1-2014 Δ.Π.Σχ), η Μελέτη Γεωλογικής 

Καταλληλότητας που συντάχθηκε το 2004 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Αρ. 9572/1845 /2000 

Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000) δεν αναγνωρίζεται ως σύμφωνη με τις (τότε) 

ισχύουσες προδιαγραφές  και ζητείται η εκ νέου εκπόνηση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας 

σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της Υ.Α.39691/07(ΦΕΚ 1902Β/07) σε επίπεδο Προκαταρκτικής 

Μελέτης.  

14.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Η αμοιβή της παρούσας Μελέτης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% στις Γεωλογικές Υδρολογικές και 

Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  (κατηγορία 20) διαμορφώνεται σε: 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙ

Α ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕ

ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 

 24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ 20 11.625,31 11.625,31 

 

  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ   

15% 

  1.743,80 

  

      

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΜΟΙΒΗΣ  

  13.369,11 

3.208,59 16.577,70 

Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής παρουσιάζεται αναλυτικά στο Τεύχος Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών 
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Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ανέρχεται σε 16.577,70 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και η πίστωση προέρχεται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Ρόδου. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΡΤΩΝ. 
Χάρτης 1. 
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Χάρτης 2.   

Β1 Φάση Γ.Π.Σ. Δ.Ε.Καλλιθέας, όπως υποβλήθηκε , επί του οποίου γνωμοδότησε το Δ.Σ. Ρόδου  με την αρ. 338/15-4-2014 Απόφαση 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 
 
 
ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

«ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 
 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α. 40-7413.0057 
 
 

13.369,11 €  χωρίς Φ.Π.Α. 
 

  

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ  

 

CPV: 71351000-3 
 

 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

 

 

Ρ ό δ ο ς  

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ   2 0 1 8  
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
 

Άρθρο 1: Εισαγωγή 

 

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 

 

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 

 

Άρθρο 5: Εγγυήσεις 

 

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες  

 

Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

 

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανώτερη βία 

 

Άρθρο 10: Έκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης 

 

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων".  

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις 
παρενθέσεις) 

Αναθέτουσα αρχή  της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Ρόδου 

Εργοδότης είναι ο Δήμος Ρόδου 

Ανάδοχος:  Ο οικονομικός Φορέας που συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση της παραγράφου 9 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΟΔΟΥ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου. 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

Δημόσια σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: Η 

σύμβαση με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) του Ν.4412/2016. 

Έγγραφο της σύμβασης: Κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει ο αναθέτων φορέας 

με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, όπως: 

Α. Η Διακήρυξη 

Β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Γ. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 
8. Το Συμφωνητικό 

9. Η Διακήρυξη 

10. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου 

11. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου 

12. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

13. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και 

την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου. 

14. Το τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της 

προεκτιμηθείσας αμοιβής  
 

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο 

απαιτείται.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των αρμοδίων οργάνων του εργοδότη 

(Προϊστ/νης Αρχής, Διευθ/σας Υπ/σίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει 

γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και συμβουλές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που 

πρόκειται να κατασκευαστεί το μελετούμενο έργο και  εν γένει να παρέχει την υποστήριξη που κρίνει 

χρήσιμη ο εργοδότης. 

Με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 

ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις 

όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφοράς εκπρόσωπός του. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 

αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη 

της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό 
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συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του. Στη διακήρυξη ορίζεται ο χρόνος εκπόνησης της 

μελέτης.  

Στο τεύχος «Τεχνικών Δεδομένων» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των επί μέρους 

μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου 

και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο 

ανάδοχος. Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ο 

ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελεί 

συμβατικό στοιχείο. Στο νέο χρονοδιάγραμμα θα αναγράφονται οι καθαρού χρόνοι σύνταξης των 

μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης, τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης 

και οι χρόνοι των απαιτούμενων εγκρίσεων και ενεργειών της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να τηρηθεί η 

συνολική προθεσμία. 

Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του 

αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης 

των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του 

Ν.4412/2016.  
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά 

το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του άρθρου 96 του 

Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.  

Επί πλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου 

γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική 

απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου 

σύμπραξης ό κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση 

του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 

γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 

εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση 

των μεταβολών. 

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό του. Σε 

περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του.  

Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης 

ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του 

αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, 

αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να 

αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία 

αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία 

δικαιούται να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης  

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν 

την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται 

κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016. 

2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”. 

 

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 

προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή 

και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.  



230 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους 

της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με  

αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε 

σπουδαίο λόγο. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, 

επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (παρ. 3 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016). Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ό διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016. 

  

 

Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή 

αυτή μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που  

α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση  

β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις,  

γ) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του εφόσον 

συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132, (για το 

Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Νόμου. 

 

4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 
Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και στάδια 

(εάν εφαρμόζεται), όπως προκύπτουν από την οικονομική του προσφορά. 

Ο ανάδοχος αμείβεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του 

αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση 

και παραλαβή της μελέτης. Ειδικότερα ρυθμίζεται βάσει του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 όπως 

παρακάτω:  

α) Μετά την υποβολή κάθε σταδίου- φάσης ανά κατηγορία μελέτης, κατόπιν συνοπτικού έλεγχου της 

πληρότητας και επάρκειας αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία, καταβάλλεται ανακεφαλαιωτικά 

ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αμοιβής του σταδίου.  

β) Μετά την έγκριση και προσωρινή παραλαβή κάθε ενδιάμεσου σταδίου  - φάσης ανά κατηγορία 

μελέτης καταβάλλεται επιπλέον ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής του σταδίου.  

γ) Μετά την τελική παραλαβή της μελέτης καταβάλλεται το υπόλοιπο της αμοιβής. 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 

συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 187 του 

Ν.4412/2016.   

Ειδικότερα αναγράφονται: 

vii) Το είδος των εργασιών. 

viii) Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 

ix) Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 

αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της 

αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει 

ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

x) Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν 

κατά την υποβολή του λογαριασμού. 

xi) Το πληρωτέο ποσό 

xii) Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ό σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται 

ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν οι 

ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το μη 



231 

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς 

έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού.  

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά για την είσπραξη του:  

v)  Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  

vi)  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας.  

vii)  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, ήτις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα 

όλων των μελών τους.  

viii)  Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,06% υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν 

παρακρατούνται από τον εργοδότη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός, 

μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού 

είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το 

τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. 

Ο ανάδοχος δικαιούται ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της 

αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς 

τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση. Υπαιτιότητα του 

αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία 

αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου του έργου και αδράνησε ή 

παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του.  

Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 

Διευκρινίζεται ότι :  

iii. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και 

άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 

Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ 

κλπ. 

iv. Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα 

καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή  κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του 

Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά.  

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά 

και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των 

εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν 

αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής. 

Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης για τα 

απομένοντα στάδια μελέτης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του 

Ν. 4412/2016. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 

193 και 194 του Ν. 4412/16.  

Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και 

β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα 

γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16.  

Η αύξηση του συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται 

την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β 

του Ν. 4412/16).  

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα αναφερόμενα 

στα άρθρα 132 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 337) και 186 του Ν.4412/2016. 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 

τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
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Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται 

κατά το άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ αρ. 302) του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της 

σύμβασης. 

Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη 

μετάφραση στα Ελληνικά. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 (για το Βιβλίο ΙΙ 

αρ. 302) παρ. 1β του Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται 

σχετική απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

κατά το άρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016. 

Για την εκταμίευση προκαταβολής ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει συμπληρωματική εγγύηση 

(πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης) για ποσό ίσο με τη διαφορά του ποσού της προκαταβολής και 

του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

 Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 

την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 

κατά του αναδόχου  που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 

 Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση 

μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με 

έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.  

 Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση 

του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 

 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος 

του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον εργοδότη το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 218 του Ν.4412/2016. 

    

Άρθρο 7  ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”, που συνοδεύει την Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και 

επαγγελματική κρίση. 

Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του 

αντικειμένου της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της 

παροχής του παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την 

καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν 

την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το 

διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της 

σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που 

έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 

Ελαττώματα ό ελλείψεις του αντικειμένου της σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων 

του εργοδότη, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δίκες του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα 

ό ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τον ανάδοχο 
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της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ό να συμπληρώσει τις ελλείψεις και εφόσον αυτός δεν 

συμμορφωθεί εκδίδει και κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι 

κινείται η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι 

ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση, δ) 

επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής 

και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την υποχρέωση 

συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η δαπάνη 

αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου.  

Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα 

προθεσμία, το ελάττωμα ό η έλλειψη αποκαθίσταται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό 

του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα προσόντα.   

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον 

εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 

ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή 

εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 

7.4  Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο 

άρθρο 195  του Ν.4412/2016.  

7.5   Εμπιστευτικότητα 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. 

7.6   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 

προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, 

θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 

υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. 

7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του 

εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 

υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του 

ιδιοκτήτη του, και 

 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 

τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 

ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη 

διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.  

 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που 

σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. 

7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις 

κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:  
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 την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής 

των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

 την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του 

Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

 Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 

του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ 

κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 

εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον 

εργοδότη. 

7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 

αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 

παραδώσει. 

8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του 

άρθρου 187 του Ν.4412/2016  και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2 της 

παρούσας Σ.Υ. 

 

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12). 

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.  

Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της 

σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην 

υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 

τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

9.3  Ανωτέρα βία 

 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα οποία 

σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 

καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα 

υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί 

δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση 

υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω 

γεγονότων ή περιστατικών.  

9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
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Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 

καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος 

αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις 

σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

Άρθρο 10    ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1  Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ήό τις κείμενες διατάξεις, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του 

Ν.4412/2016. Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία 

έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά και πιο συγκεκριμένα αν ο ανάδοχος : 

α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη σχετική συνολική προθεσμία της παραγράφου 2 του 

άρθρου 184 του Ν.4412/16, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

β) Καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο περισσότερο από το μισό της 

αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας.  

γ) Οι εργασίες του παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή ελλείψεις. Για να κηρυχτεί ο 

ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μια φορά η εφαρμογή 

των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων ό ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει 

απορριφτεί. 

Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η ένσταση από 

την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί και ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης 

εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε 

δύο (2) μήνες από την κατάθεση της. Η αποδοχή ό απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε 

των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της 

ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη 

εκτέλεση του έργου.  

Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο της προθεσμίας, ενώ 

κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 

του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που 

εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο 

(2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση, ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η 

διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία 

εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και 

μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως πιστοποιείται για πληρωμή.  

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των 

εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της 

σύμβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών 

εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.  

Με την κοινοποίηση της απόφασης οριστικοποίησης της έκπτωσης, ο ανάδοχος διακόπτει κάθε 

εργασία και δεν δικαιούται αμοιβή για το εκπονημένο στάδιο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο εργοδότης, αν 

κρίνει ότι ορισμένα στοιχεία του μελετητικού έργου του υπό εκπόνηση σταδίου είναι χρήσιμα, να 

ζητήσει να παραδοθούν στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε ορισμένη προθεσμία, συντασσομένου 

σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης. Η αμοιβή του αναδόχου για τις εργασίες του ημιτελούς σταδίου 

κανονίζεται με Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.  

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών 

προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται από την υπηρεσία που την 

εξέδωσε στην αρμόδια για την έγκριση της μελέτης υπηρεσία και στην υπηρεσία τήρησης του 
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Μητρώου Μελετητών ό Εταιρειών Μελετών, για την επιβολή των παρεπόμενων κυρώσεων, μαζί με 

σύντομο ιστορικό και μνεία των λόγων που οδήγησαν στην έκπτωση. Αν ο έκπτωτος ανάδοχος είναι 

κοινοπραξία ή σύμπραξη μελετητών ή εταιρειών μελετών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προσδιορίζει 

τους υπεύθυνους για την έκπτωση μελετητές ή εταιρείες της σύμπραξης ή κοινοπραξίας.  

10.2    Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση μιας σύμβασης μελέτης ή παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 

3, 4 και 5 του Ν.4412/2016 

10.3 Ματαίωση της διάλυσης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν.4412/2016.  

10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.  

10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162. 

10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

133 (για ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ αρ. 338) του Ν.4412/2016. 

10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Εφόσον στις ισχύουσες διατάξεις για επί μέρους κατηγορίες μελετών δεν ορίζεται ιδιαίτερη 

διαδικασία έγκρισης της μελέτης, με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο, πιστοποιείται η τήρηση όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και 

τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης αυτής και βεβαιώνεται η ποιοτική και 

ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις 

του. 

Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά την 

έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης. 

Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα 

στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.  

 
Άρθρο 12    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1  Νομοθεσία  
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην 

διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

12.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων 

ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά 

τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, 

αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 
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CPV: 71351000-3 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρ.        /2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου που θα χορηγεί τα τεύχη : 

1. Πατσάη Ανθούλα    τηλ.2241364683 

2.  

 

 

 

 

Αύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών 

Α/Α :  

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

  

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κ.Α. 40-7413.0057 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ: 

 

 13.369,11 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 

Συντάκτης  Διευθυντής 

   

Α. Σωτρίλλη    Γ. Χατζάκης  
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»   

Κ.Α. 40-7413.0057 

ΕΝΤΥΠΟ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (σε ευρώ)  

Παρατήρηση: Η Προσφερόμενη Τιμή ανά κατηγορία μελέτης στρογγυλοποιημένη στην πλησιέστερη προς τα άνω μονάδα  ΕΥΡΩ.  

 

(ΤΟΠΟΣ -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)                              ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

Α/Α 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ  Έκπτωσης 
επί τοις εκατό (Ολογράφως) 

Προσφερόμενο 
ΠΟΣΟΣΤΟ  

Έκπτωσης % 
(Αριθμητικώς) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

   
   

Α. 

20 - Γεωλογικές Υδρολογικές 
και Γεωφυσικές Μελέτες και 
Έρευνες 
 

11.548,53 €   

   

Β. Απρόβλεπτα 18% 1.743,80 € 
   

   
   

   
   

   
   

 ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 13.369,11 € 
   

 

Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί 
του συνόλου της 
προεκτιμώμενης αμοιβής 

 

   



 

Σελίδα 240 από 346 

 

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή  

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2442/07-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού  Δήμου 

Ρόδου, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 

4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α)  Εγκρίνει τα ανωτέρω Συμβατικά τεύχη και το Φάκελο της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 

θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και σύμφωνα με τα πρότυπα Τεύχη για 

σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016,  

 

Β)   Εγκρίνει τη διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 117 του N. 

4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», όπου κριτήριο επιλογής αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, 

 

ΘΕΜΑ 7
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                       Aπόφ. Αρ. 693  / 2018 (ΩΗΣ4Ω1Ρ-ΤΨΩ ) 

Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

5.546,08 Ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αφάντου (Υπόλογος υπάλληλος κ. 

Ευαγγελία Μοσχούς). 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76429/12-12-2018) 

Ο  πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, με αρ. πρωτ. 16/76429/12-12-2018  η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ :Απαλλαγή υπολόγου υπεύθυνης διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 

5.546,08 Ευρώ για επέκταση δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αφάντου (Υπόλογος υπάλληλος κ. 

Ευαγγελία Μοσχούς) 

ΣΧΕΤ: H απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 680/2018 ορισμού υπολόγου. 

  

Με την απόφαση 68/2018 της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

έργων και υποδομών κ. Ευαγγελία Μοσχούς ως υπόλογος για την διαχείριση Χ.Ε.Π. προπληρωμής 

ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (5.546,08 €) για την 

Επέκταση Δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση πέντε (5) Φ/Σ σε νέους στύλους προς οικία της κ. 

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στην περιοχή Καμίνι της Δ.Ε. Αφάντου Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με το 

αρ. πρωτ. 7705/23-10-2018 έγγραφο-κοστολόγιο της ΔΕΔΔΗΕ. Η απόδοση λογαριασμού από την 

υπόλογη υπάλληλο έπρεπε να γίνει έως 30-11-2018. Το χρηματικό ένταλμα δεν εκδόθηκε εντός της 

συγκεκριμένης προθεσμίας αλλά ούτε και μέχρι σήμερα 12/12/2018. Παρακαλώ λοιπόν, λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω, να απαλλάξετε την ανωτέρω υπάλληλό μας από την ιδιότητα της υπολόγου, 

δεδομένου ότι δεν εισέπραξε το προβλεπόμενο ποσό των 5.546,08  € και επομένως δεν συντρέχει 

λόγος απόδοσής του. Επίσης παρακαλείται το λογιστήριο να μην προχωρήσει στην έκδοση του εν 

λόγω Χρηματικού Εντάλματος. 

 

(Ακολουθεί  η υπογραφή του αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών έργων & Υποδομών κ. 

Μπεκιάρη Αλέξανδρου) 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76429/12-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 

4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

 
Απαλλάσσει την υπόλογο κα Μοσχούς Ευγαλλελία, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών Δήμου Ρόδου από την ευθύνη διαχείρισης του ποσού των 5.546,08 € , η οποία 

ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 68/2018 για την 

«Επέκταση Δημοτικού φωτισμού για την τοποθέτηση πέντε (5) Φ/Σ σε νέους στύλους προς οικία της 

κ. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ στην περιοχή Καμίνι της Δ.Ε. Αφάντου Δήμου Ρόδου», διότι ουδέ 

ποτέ μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής από την Δ/σνη 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου. 
 

ΘΕΜΑ 8
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ.  694 / 2018 (ΨΒΨΞΩ1Ρ-ΖΣΡ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 

Μπάσκετ Αφάντου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76399/12-12-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76399/12-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό 11/12/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής του 

έργου ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός 

Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου». 

 

Σας αποστέλλουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 

Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 από το οποίο προκύπτει ότι 

προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί 

μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Επιστρώσεις  : 46% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 47% 

 

και ποσό προσφοράς 17.366,25 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

46,30 %. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 12.781,02 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.300,58 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 15.081,60 € 

Απρόβλεπτα 15% : ¨2.262,24 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 22,41 € 

Σύνολό χωρίς ΦΠΑ : 17.366,25 € 
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Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την εταιρία «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε», 

σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Μιχαλάκη Τσαμπίκα) 

 

«1
ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά με 

επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» (Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ147/Α’/2016) που θα αναδείξει ανάδοχο που θα 

εκτελέσει το έργο: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου», προϋπολογισμού 32.338,71€ 

(πλέον Φ.Π.Α 24%). 

Στην Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, την Τρίτη, 11 του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2018 και ώρα 10:00 π.μ., (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16/72505/26-11-2018, 

ΑΔΑM: 18PROC004063920 2018-11-26, Διακήρυξη) οι παρακάτω: 

1)Μιχαλάκη Τσαμπίκα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως Πρόεδρος 

2)Γερακιός Εμμανουήλ, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος  

3)Καπετάντσης Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών Δήμου Ρόδου, ως μέλος που αναπλήρωσε τον Μεταξωτό Νικόλαο ο οποίος απουσίαζε 

λόγω αδείας  

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για το συγκεκριμένο έργο, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 459/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 623/2018 απόφαση 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: 

«Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου», προϋπολογισμού 32.338,71€ (πλέον Φ.Π.Α 

24%) και προβήκαμε στη διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από τον πρόεδρο, προσήλθαν κατά σειρά οι 

παρακάτω διαγωνιζόμενοι προσκομίζοντας στοιχεία ταυτότητος για το νόμιμο της εκπροσώπησής 

τους σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 και της Διακήρυξης:  

 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 

3 Κάσδαγλης Χριστόφορος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

και παρέδωσαν τις προσφορές τους μέσα σε φάκελο, όπου αναγράφεται η επωνυμία του καθ' ενός 

διαγωνιζόμενου και πάνω στον οποίο ανεγράφη από την επιτροπή ο αύξων αριθμός επιδόσεως, στον 

οποίο περιέχονται φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένος-κλειστός φάκελος 

Οικονομικής Προσφοράς.  

Μετά την ταχθείσα από τη διακήρυξη ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών και με την πρώτη 

διακοπή προσέλευσης των διαγωνιζόμενων, η πρόεδρος, έπειτα από προειδοποίηση ολίγων λεπτών, 

κήρυξε την λήξη παράδοσης των προσφορών. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Επιτροπής επικοινώνησε με την υπηρεσία πρωτοκόλλου όπου και 

διαπίστωσε ότι είχαν καταθέσει προσφορές οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι, ταξινομημένοι κατά ώρα 

κατάθεσης, η οποία αναγράφεται στο φάκελο από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

4 VAST-MAKE IKE 
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5                          Α. Νικολιάς 

6               Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίστηκε δημόσια. Οι προσφορές που παραλήφθηκαν 

καταχωρήθηκαν σε κατάσταση κατά σειρά κατάθεσής τους, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι 

του παρόντος πρακτικού, ενώ συμπληρώθηκαν και τα στοιχεία των προσώπων που προσκόμισαν την 

προσφορά. Η επιτροπή άνοιξε τους φακέλους προσφοράς κατά σειρά επιδόσεως, μονοέγραψε και 

τοποθέτησε τον αύξοντα αριθμό επίδοσης στους φακέλους δικαιολογητικών και οικονομικής 

προσφοράς. Έπειτα ανοίχθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών σύμφωνα με την σειρά προσέλευσης, 

τοποθετήθηκε ο αύξων αριθμός επίδοσης στα περιεχόμενα δικαιολογητικά και μονογράφηκαν ανά 

φύλλο.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους οικονομικών προσφορών και αφού έθεσε 

τον αύξοντα αριθμό επίδοσης της προσφοράς στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μονοέγραψε 

κάθε σελίδα και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία ποσοστών έκπτωσης για κάθε διαγωνιζόμενο. Τα 

στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν στην κατάσταση του παραρτήματος Ι.  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε για κάθε προσφέροντα, το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα υπογραφών – μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η 

ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη 

αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης, η συμπλήρωση επουσιωδών ελλείψεων, η διόρθωση λογιστικών 

σφαλμάτων στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη στρογγυλοποίηση και ακολούθησε ο έλεγχος 

ομαλότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν.4412/2016. 

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  

Μετά τα παραπάνω, όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά 

μειοδοσίας σε πίνακα οικονομικών προσφορών, ο οποίος συνοδεύει το πρακτικό (Παράρτημα ΙΙ). 

Μετά οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα εργολάβοι εξέρχονται και η συνεδρίαση γίνεται μυστική. 

Η επιτροπή συνεδριάζοντας αποφασίζει για την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών. Ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά 

μειοδοσίας, έλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο την υποβαλλόμενη εγγυητική επιστολή (Άρθρο 15 της 

διακήρυξης) καθώς και το υποβαλλόμενο ΤΕΥΔ. 

Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πραγματοποιήθηκε ως εξής:  

Αρχικά ελέγχονται τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών, ως προς τις απαιτήσεις του άρθρου 15 

της διακήρυξης, από όπου και προέκυψε ότι οι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν σύμφωνες με τις 

απαιτήσεις. 

Ακολούθως, πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών. Επειδή όλες οι 

εγγυητικές έχουν εκδοθεί από το ΤΜΕΔΕ, ελέγχθηκε η εγκυρότητά τους, μέσω της παρεχόμενης 

εφαρμογής του ΤΜΕΔΕ (https://validate.tmede.gr), από όπου προέκυψε ότι όλες οι υποβληθείσες 

εγγυητικές ήταν έγκυρες, ενώ για μια εγγυητική επιστολή έκδοσης από το κατάστημα Ρόδου ζητήθηκε 

με το υπ’ αριθμό 16/76075/11-12-2018 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής από το αρμόδιο γραφείο 

ΤΜΕΔΕ Ρόδου ο έλεγχος γνησιότητας αυτής. 

Η απάντηση του ΤΜΕΔΕ Ρόδου μας γνωστοποιήθηκε με ΦΑΞ, στις 11/12/2018 (το υπ’ αρ. 

482/11.12.2018 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ Ρόδου) με το οποίο βεβαιώνεται η γνησιότητα της εγγυητικής 

επιστολής. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ο έλεγχος του ΤΕΥΔ, ο οποίος συνίσταται στον έλεγχο της ορθής 

συμπλήρωσης, της πληρότητας υπογραφών καθώς και του ελέγχου των απαιτούμενων κατηγοριών και 

τάξεων ΜΕΕΠ (παράγραφος 23.4.α διακήρυξης, όπου προβλέπεται Α1 τάξη και άνω για έργα 

κατηγορίας Οικοδομικά και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή Νομαρχιακά Μητρώα ).  
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 Από τον έλεγχο προέκυψε ορθή συμπλήρωση και κάλυψη των απαιτήσεων συμμετοχής για όλους 

τους συμμετέχοντες που συνεχίζουν στον διαγωνισμό, οπότε και προκύπτει ο τελικός πίνακας 

παραδεκτών οικονομικών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (Πίνακας 3).  

Στο σημείο αυτό δεν αποκλείστηκε η προσφορά καμίας διαγωνιζόμενης εργοληπτικής επιχείρησης.  

Το τελικό αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, φαίνεται στο συνημμένο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ του πρακτικού από το οποίο προκύπτει ότι Μειοδότρια Προσφορά, είναι η 

προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ ΕΕ» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

Επιστρώσεις : 46% 

Ηλεκτροφωτισμός  : 47% 

και ποσό προσφοράς 17.366,25 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

46,30%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

 

 

Ρόδος 11/12/2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

               Τσαμπίκα Μιχαλάκη  

          Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

 Γερακιός Εμμανουήλ  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

Χαράλαμπος Καπετάντσης  

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

 

α/α 

 

Επωνυμία 
Στοιχεία ταυτότητας 

εκπροσώπου 

Πτυχίο Εγγυητική συμμετοχής Προσφορά 

Σειρά 

κατάταξης Αριθμός 

ΜΕΕΠ 

Κατηγορία: Οικοδομικά  

Τάξη: Α1 και άνω και 

Ηλεκτρομηχανολογικά  

Τάξη: Α1 και άνω ή Νομαρχιακά 

Μητρώα  

646,77 € 

μέχρι 26/04/2019 

Επιστρώσεις  Ηλεκτροφωτισμός   

Μέση Έκπτωση 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

α
ρ

ά
δ

ο
σ

η
ς 

σ
τη

ν 
επ

ιτ
ρ

ο
π

ή
 

δ
ια

γω
νι

σ
μ

ο
ύ

 

1 Σταμάτης Λινάρδος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Σταμάτης Λινάρδος 

Φ 448733 
18780 

Οικοδομικά – 2η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-35464-07.12.2018,  
Ποσό 646.77€ 

46 
 

47 
1 

 
46,30% 

2 Κορκίδας Γ. Ανδρέας 
Κορκίδας Ανδρέας 

ΑΕ 949614 
28090 

Οικοδομικά – 1η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ ΡΟΔΟΥ 62239-03.12.2018,  
Ποσό 647,00€  

15 
 

16 
 6 

15,30% 

3 
Κάσδαγλης Χριστόφορος & 

 ΣΙΑ Ε.Ε 
Κάσδαγλης Χριστόφορος 

Σ 389116 
24016 

Οικοδομικά – 2η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-35401-07.12.2018,  
Ποσό 647,00€ 

20 
 

21 
 

4 

20,30% 

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ές

 μ
έσ

ω
 π

ρ
ω

το
κό

λλ
ο

υ
 

 

4 Vast Make I.K.E. 
Αρ. Πρωτ.: 16/76030 /11.12.2018 

Ώρα: 09:55 
29855 

Οικοδομικά – 2η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-35225-06.12.2018,  
Ποσό 650,00€ 

17 
 

18 
 5 

17,30% 

5 Α. Νικολιάς Ο.Ε 
Αρ. Πρωτ.: 16/76033/11.12.2018 

Ώρα: 09:57 
17355 

Οικοδομικά – 2η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  1η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-35179-06.12.2018,  
Ποσό 650,00€ 

39 
 

43 
 3 

40,20% 

6 Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ Ε.Ε 
Αρ. Πρωτ.: 16/76035/11.12.2018 

Ώρα: 09:57 
25192 

Οικοδομικά – 2η Τάξη 
Ηλεκτρομηχανολογικά -  2η Τάξη 

ΤΜΕΔΕ e-34707-04.12.2018,  
Ποσό 646,77€ 

43 48 
2 

44,49% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

  

 
 
ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου 

Μπάσκετ Αφάντου  
 

Προϋπ: 32.338,71 € 

 (πλέον Φ.Π.Α 24%) 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

 

α/α Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(Δαπάνη εργασιών 

με ΓΕ & ΟΕ 18%)  

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 17.366,25 46,30% 

2 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27.391,26 15,30% 

3 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 25.774,33 20,30% 

4 VAST MAKE IKE 26.744,49 17,30% 

5 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε 19.340,05 40,20% 

6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 17.949,88 44,49% 

 

 

 

Ρόδος 11/12/2018 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
        

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Τσαμπίκα Μιχαλάκη  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Γερακιός Εμμανουήλ  

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ 

 

 

 

Χαράλαμπος Καπετάντσης 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 

α/α Επωνυμία 

Ποσό Προσφοράς 

(Δαπάνη εργασιών 

με ΓΕ & ΟΕ 18%)  

Ποσοστό 

έκπτωσης 

1 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 17.366,25 46,30% 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε 17.949,88 44,49% 

3 Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε 19.340,05 40,20% 

4 ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 25.774,33 20,30% 

5 VAST MAKE IKE 26.744,49 17,30% 

6 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27.391,26 15,30% 

        

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76399/12-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αρ. 623/2018  (Α.Δ.Α.: 6Θ67Ω1Ρ-ΚΣ4) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν 

οι όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση 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 διενέργειας του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μπάσκετ Αφάντου», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

 

Κατηγορία  Έκπτωση 

Επιστρώσεις  : 46% 

Ηλεκτρομηχανολογικά : 47% 

 

και ποσό προσφοράς 17.366,25 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ήτοι μέση έκπτωση 

46,30 %. Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών Σπ : 12.781,02 € 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 2.300,58 € 

Σύνολο ΣΔΕ : 15.081,60 € 

Απρόβλεπτα 15% : ¨2.262,24 € 
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Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 22,41 € 

Σύνολό χωρίς ΦΠΑ : 17.366,25 € 

 

ΘΕΜΑ 9ο εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ.  695 / 2018 (616ΕΩ1Ρ-ΖΝ0 ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση τεχνικού ρέματος 

Ρένη στην οδό προς προφήτη Αμώ στο Φαληράκι»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76376/12-12-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76376/12-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό (06/12/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής 

του έργου ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 78216 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡOΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ»  

 

    Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡOΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ», σύμφωνα με τον 

Ν.4412/2016, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΛΕΡΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 35,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 37,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 35,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 35,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 35,00% 

και ποσό προσφοράς 112.549,14€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 36,56% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 82.824,37€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 14.908,39€ 

Σύνολο Ι : 97.732,76€ 

Απρόβλεπτα 15% : 14.659,91€ 

Αναθεώρηση : 156,47€ 

Σύνολο ΙΙ : 112.549,14€ 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Δράκου Αντώνιου) 

 

«1
o   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  (1
o
 ΣΤΑΔΙΟ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ)  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  με  α/α  συστήματος  78216 ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:   

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ»  ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Στην Ρόδο την 06/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.10π.μ. (σύμφωνα με την διακήρυξη 

ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας, στα κεντρικά γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

Δωδ/σου της ΠΝΑΙ (Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος 85100), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την με 

αριθ.: 534/15-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΝΞΔΩ1Ρ-46Κ) Απόφαση της  Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, η οποία αποτελεί την Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), προκειμένου να  αποσφραγίσει 

ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον α/α συστήματος 78216 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, 
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της με αριθ. πρωτ.: 16/66551/01-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003933018) διακήρυξης του Δήμου 

Ρόδου., για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΟΦΗΤΗ 

ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

1. Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου, ως Πρόεδρος, (υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου της 

ΠΝΑΙ), 

2. Βασίλειος Ράμος, τακτικό μέλος, (υπάλληλος της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου 

Ρόδου), 

3. Κωνσταντίνος Γεωργίου, αναπληρωματικό μέλος, (υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Δωδ/σου της ΠΝΑΙ), 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 16/66551/01-11-2018 (ΑΔΑΜ: 

18PROC003933018) διακήρυξη του Δήμου Ρόδου και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 

εξής Σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον 

αριθμό 78216. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη 

η 30/11/2018, και ώρα 10.00. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 

διακήρυξη η 06/12/2018, 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 06/12/2018, και ώρα 10:05 και 

ολοκληρώθηκαν την 10/12/2018.  

Πιο συγκεκριμένα η Ε.Δ., για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), ο 

πρόεδρος της κος. Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου και το 1
ο
 μέλος κος. Βασίλειος Ράμος, ενώ το άλλο μέλος 

της επιτροπής κα. Μπάτσου Γιακουμίνα απουσίαζε (δικαιολογημένα – λόγω απουσίας της εκτός 

Ρόδου για ιατρικούς λόγους)) και αντικαταστήθηκε από τον παρόντα στη διαδικασία κο. Κωνσταντίνο 

Γεωργίου αναπληρωματικό μέλος, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α συστήματος 78216 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 κο. Δράκο Αντώνη 

στην Ε.Δ.)  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα Συμμετεχόντων ανέρχεται 

στους 10 (δέκα). 
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 στο Πρωτόκολλο της  Διεύθυνσς Τεχνικών Έργων και Υποδομών εμπρόθεσμα 

(εντός τριών εργάσιμων ημερών) σύμφωνα με την Διακήρυξη.  

Κατά το στάδιο του ελέγχου των προσφορών,  διαπιστώθηκε ότι οι κατατεθειμένοι έντυποι 

σφραγισμένοι φάκελοι ήταν  τέσσερις  (4) από τους δέκα συνολικά που κατατέθηκαν μέσω 

του συστήματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.  

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.  
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5. Έγινε έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών.  

6. Έγινε έλεγχος των περιεχομένων των Τ.Ε.Υ.Δ.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω, και αφού η Ε.Δ. έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω έγγραφα που 

κατατέθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή 

διαπιστώθηκε ότι,  ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ,  κανένας από τους συμμετέχοντες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, η Επιτροπή Διαγωνισμού κρίνει ως αποδεκτές τις προσφορές , 

όλων των συμμετεχόντων 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 78216) με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 

με μέση έκπτωση 36,56% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 112.549,14€ 

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,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

4.1 της Διακήρυξης, μαζί με τον πλήρη φάκελο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος  

78216.  

Τέλος, με ευθύνη του Προέδρου του διαγωνισμού, γίνεται η Διαβίβαση του ηλεκτρονικού Φακέλου 

Διαγωνισμού από την Ε.Δ. στο  χειριστή  του διαγωνισμού κο. Αντώνη Δράκο.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76376/12-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αρ. 534/2018  (Α.Δ.Α.: ΨΝΞΔΩ1Ρ-46Κ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση 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 διενέργειας του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΕΝΗ  ΣΤΗΝ 

ΟΔΟ ΠΡOΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΑΜΩ ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία  Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 35,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 37,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 35,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 35,00% 

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ : 35,00% 

 

και ποσό προσφοράς 112.549,14€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 36,56% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 82.824,37€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 14.908,39€ 
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Σύνολο Ι : 97.732,76€ 

Απρόβλεπτα 15% : 14.659,91€ 

Αναθεώρηση : 156,47€ 

Σύνολο ΙΙ : 112.549,14€ 

 

ΘΕΜΑ 10
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ. 696  / 2018 (6ΙΚΘΩ1Ρ-Ψ4Π ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Άρση Επικινδυνότητας, 

αποκατάσταση φθορών και Βελτίωση οδοστρωμάτων στην περιοχή Ροδίνι».  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76436/12-12-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76436/12-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό (07/12/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής 

του έργου ως κατωτέρω:  

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 78263 για το έργο: «ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ» 

 

Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΑΡΣΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

 

A/A ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ % 36 % 

2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ % 36 % 

3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

 

και ποσό προσφοράς 102.061,76€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 36,72% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 75.194,86€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 13.535,07€ 

Σύνολο Ι : 88.729,93€ 

Απρόβλεπτα 15% : 13.309,49€ 

Αναθεώρηση : 22,34€ 

Σύνολο ΙΙ : 102.061,76€ 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ.Κολεζάκη Αντώνιου) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 78263 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ»  

Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  7/12/2018, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 532/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

αποτελούμενη από τους: 

Κολεζάκη Αντώνιο, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. - ως πρόεδρο 

Κατσαράς Σωτήριος , Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. ως μέλος 
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Κιαουρτζής Εμμανουήλ,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.– ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 200.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά,  σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει αύξοντα αριθμό  78263. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 553 / 15-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ2ΟΩ1Ρ-2ΒΞ)  

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 

Η υπ’ αρ. 16/66365/31-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΩΖΩ1Ρ-2ΧΑ) περίληψη της διακήρυξης 

καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003927068 2018-10-31. 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι 

κάτωθι:  

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 

Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 102078 

24/11/2018 

09:08:15 

2 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ 102394 

27/11/2018 

12:53:03 

3 
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100212 

27/11/2018 

19:47:15 

4 
ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 99801 

27/11/2018 

21:28:06 

5 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
102511 

28/11/2018 

08:38:35 

 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο έλεγχος 

ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 
102511 36,72% 

2 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 100212 32,72% 

3 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε 99801 27,92% 

4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 102078 21,32% 

5 ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ 102394 5,00% 

 

Όλοι οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της 

διακήρυξης τις πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής της προσφοράς τους. 

Στη συνέχεια ελέγχθηκε  η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας 

«ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

A/A ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36 % 

2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36 % 

3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

 

και μέση προσφερόμενη έκπτωση 36,72% και προσφερόμενη τιμή 102.061,76€ (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει οικονομικότερη προσφορά η προσφορά της εταιρείας 

«ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»  με μέση προσφερόμενη έκπτωση 36,72% 

και προσφερόμενη τιμή  102.061,76€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε  η εταιρεία «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» να ανακηρυχθεί 

προσωρινός μειοδότης του Διαγωνισμού.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76436/12-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αρ. 553/2018  (Α.Δ.Α.: ΩΨ2ΟΩ1Ρ-2ΒΞ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση 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 διενέργειας του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία «ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με επί μέρους ποσοστά 

έκπτωσης:  

 

A/A ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ολογράφως Αριθμητικώς 

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36 % 

2 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ % 36 % 

3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ % 37 % 

 

και ποσό προσφοράς 102.061,76€ (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 36,72% 

Το παραπάνω ποσό αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη Εργασιών : 75.194,86€ 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 13.535,07€ 

Σύνολο Ι : 88.729,93€ 

Απρόβλεπτα 15% : 13.309,49€ 

Αναθεώρηση : 22,34€ 

Σύνολο ΙΙ : 102.061,76€ 

 

ΘΕΜΑ 11
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ. 697  / 2018 (ΩΞ5ΗΩ1Ρ-ΩΙ7 ) 

Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη της «προμήθειας ελαστικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.: 2/76759/12-12-2018) 
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Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76753/12-12-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται δύο (2) πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας ως κατωτέρω:  

Θέμα: Έγκριση της απόφασης του πρακτικού (προσωρινού μειοδότη) του Ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 

Ρόδου. 

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

προσωρινό μειοδότη του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου. 

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

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» 

για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2018-2019, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι 

τέσσερα λεπτά (318.836,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων: 

 49.981,92€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2018  

 48.300,48€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμο Ρόδου 2018  

 150.908,00€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2019 και  

 69.645,84€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του  Δήμο Ρόδου 2019  

προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (257.126,00€) διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι έξι ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ: 24%  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 2/51607   

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 63588 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003623798 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού, ημέρα Παρασκευή 05 του μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 11:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Τσουκάλης Τσαμπίκος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την  προμήθεια 

Ελαστικών  Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμό 2443/2016 (αρ. πρωτ.: 2/61638-27/07/2016) απόφαση 

Δημάρχου. 

 Οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 429/2018 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΜΜΩ1Ρ-ΥΑΝ),  

 Η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας συνήλθε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του Δήμου 

Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με 
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τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» και 

προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής:  

 Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ.  01-10-2018  και ώρα 11:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα                       

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι 

έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τους παρακάτω  προμηθευτές: 

 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο 

σύστημα: 111235 

 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & Σ.Ι.Α. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο 

σύστημα: 112188 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου για 

την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι  οι ανωτέρω εταιρείες υπέβαλαν 

έντυπη προσφορά σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των παραπάνω συμμετεχόντων και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτών για να διαπιστώσει την έγκυρη ή μη συμμετοχή του σύμφωνα με τους 

όρους της διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος για 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης 

ήταν τα εξής:  

1) το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

2) 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. 

 Η εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. υπέβαλε το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής, της τράπεζας EUROBANK 

ERGASIAS Α.Ε., ποσού 5.142,52€, που αφορά το σύνολο της προμήθειας.  

Η εταιρεία ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. στο τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης δεν είχε ανοίξει τα πεδία της χρηματοοικονομικής και τεχνικής  επάρκειας 

και έχοντας υπόψη: 

Α)  Τον ν.4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Άρθρο 79 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

«Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από 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 

προϋποθέσεις» συμμετοχής σε διαγωνισμό 

Β) το άρθρο 2.4.6 της παρούσης διακήρυξης, Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο Δήμος  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)………………. 
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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)…………….. 

δ)……………… 

ε)……………….. 

ζ)…………….. 

η)………………. 

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 

Γ)  Την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Ιανουαρίου 2016 

για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 

Άρθρο 1 

Από τη στιγμή που τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ αρχίσουν να ισχύουν, και το 

αργότερο από τις 18 Απριλίου 2016, το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 2 του 

παρόντος κανονισμού θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Προμήθειας, που αναφέρεται στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Οδηγίες για τη χρήση 

του παρατίθενται στο παράρτημα 1 του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος. 

 Η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & Σ.Ι.Α. ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε. υπέβαλε το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 5.145,00€ που αφορά το σύνολο της προμήθειας. 

Διευκρινίζεται ότι στις 25/10/2018 μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον προκαταρκτικό 

έλεγχο του έντυπου φακέλου, ο Πρόεδρος της επιτροπής έστειλε τις  με αριθμό πρωτ.: 

2/65125/25-10-2018 και 2/65128 επιστολές προς τους  εκδότες  των  εγγυητικών επιστολών 

(Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε και ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

αντίστοιχα) περί της εγκυρότητας ή μη αυτών  και έλαβε θετική απάντηση για τους ανωτέρω  

συμμετέχοντες. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.»  

Β) την προαγωγή στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού της προσφοράς της εταιρείας 

«ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Ι.Κ.Ε.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής Διαγωνισμού) 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΙ 

  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

 «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του  

Δήμου Ρόδου» 

για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου 2018-2019, 

ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι 

τέσσερα λεπτά (318.836,24€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων: 

 49.981,92€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2018  

 48.300,48€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του Δήμο Ρόδου 2018  

 150.908,00€ για τα ελαστικά μεταφορικών μέσων 2019 και  

 69.645,84€ για τα ελαστικά των μηχανημάτων έργου του  Δήμο Ρόδου 2019  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 2/51607  

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 63588 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003623798 

Στην Ρόδο στα γραφεία της Δ/νσης  Τροχαίου Υλικού, ημέρα Παρασκευή  06 του μηνός Δεκεμβρίου  

του έτους 2018 και ώρα 11:00 π.μ. οι παρακάτω: 

1. Σαρικάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Διακοπαρασκευάς Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3.  Τσουκάλης Τσαμπίκος, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια Ελαστικών  

Δήμου, σύμφωνα με την με αριθμό 2443/2016 (αρ.πρωτ.:2/61638/27-7-2016) απόφαση του Δημάρχου 

Ρόδου, της οποίας οι όροι Διακήρυξης καταρτίστηκαν με την με αριθμό 429/2018 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΜΜΩ1Ρ-ΥΑΝ), συνήλθαμε στα γραφεία του τροχαίου υλικού του 

Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1
ου

 Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 

προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου» και προβήκαμε στην διεξαγωγή του διαγωνισμού ως εξής: 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών  προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και με βάση το πρακτικό της 06
ης

 του 

Μηνός Νοεμβρίου και την από 05/12/2018 με αρ. πρωτ.: 2/74820 ενημέρωση των προμηθευτών για 

την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών που αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στις 05/12/2018 σύμφωνα με τα ανωτέρω  

Πέρασε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα Οικονομικής προσφοράς) η εταιρεία 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 112188 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή άνοιξε την οικονομική προσφορά της παραπάνω εταιρίας. 

Η επιτροπή μετά από  το άνοιγμα και τον έλεγχο της  οικονομικής προσφοράς για τη προμήθεια 

διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Η προσφορά της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα 112188 ήταν η εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

A/A ΕΙΔΟΣ Διάσταση 
  

Ποσότ

ητα 

Τιμή 

Μονάδο

ς 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 11R22,5 εμπρός    2 251,30 502,60 

2 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 11R22,5 πίσω   4 262,00 1.048,00 

3 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 12R22,5 εμπρός    2 270,00 540,00 

4 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 12R22,5 πίσω   4 280,00 1.120,00 

5 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 13R22,5 εμπρός    2 290,00 580,00 

6 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 13R22,5 πίσω   4 300,00 1.200,00 

7 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 155R12     24 38,00 912,00 

8 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 155/70R13 επιβατικό   4 32,00 128,00 

9 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 165/70R13     4 33,00 132,00 

10 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 165/70R14     4 36,00 144,00 

11 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 175/65R14     4 37,00 148,00 

12 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/60R15     4 40,00 160,00 

13 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/65R14     20 38,00 760,00 

14 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/75R16     4 52,00 208,00 

15 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185R14     16 48,00 768,00 

16 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/60R15 επιβατικό   8 50,00 400,00 

17 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/65R15     8 43,00 344,00 

18 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/75R16     12 60,00 720,00 

19 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195R14     4 53,00 212,00 

20 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/75R16     20 60,00 1.200,00 

21 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/80R16 

on/off μικτών 

διαδρομών 

50/50   30 65,00 1.950,00 

22 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/70R15C     4 57,00 228,00 

23 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R16C     24 60,00 1.440,00 

24 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 

215/75R17,5 

126/124Μ12pr εμπρός    2 175,00 350,00 

25 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 

215/75R17,5126/124Μ

12pr πίσω   4 180,00 720,00 

26 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 225/55R18 98V     4 65,00 260,00 

27 Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 225/75R16 C     8 115,00 920,00 
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οχημάτων 

28 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/70R16 8PR     4 65,00 260,00 

29 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/75R17,5     4 200,00 800,00 

30 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/85R16 C     4 85,00 340,00 

31 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 245/70R16     4 70,00 280,00 

32 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 275/70R22,5 εμπρός    2 260,00 520,00 

33 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 275/70R22,5 πίσω   4 270,00 1.080,00 

34 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 εμπρός    2 250,00 500,00 

35 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 πίσω   4 265,00 1.060,00 

36 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 295/80R22,5 εμπρός    4 250,00 1.000,00 

37 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 295/80R22,5 πίσω   8 260,00 2.080,00 

38 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 305/70R19,5 εμπρός    2 270,00 540,00 

39 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 305/70R19,5 πίσω   4 280,00 1.120,00 

40 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/80R22,5 εμπρός    4 250,00 1.000,00 

41 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/80R22,5 πίσω   8 270,00 2.160,00 

42 Ελαστικό καινούργιο δικύκλου  110/80-14     4 50,00 200,00 

43 Ελαστικό καινούργιο δικύκλου  110/80-16     5 50,00 250,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.284,60 

ΦΠΑ 24% 7.268,30 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 37.552,90 

  

 

 

 

 

     
ΟΜΑΔΑ 2 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

φορτωτακίων 10-16,5 L4     8 185,00 1.480,00 

2 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

φορτωτακίων 12-16,5 L4     8 210,00 1.680,00 

3 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 12,5/80-18 εμπρός   8 200,00 1.600,00 

4 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

ισοπεδωτή γαιών 13.00-24     10 350,00 3.500,00 

5 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 14-17,5 εμπρός   2 295,00 590,00 

6 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85R28     4 550,00 2.200,00 

7 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24     4 390,00 1.560,00 

8 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28     4 400,00 1.600,00 
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9 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26     4 450,00 1.800,00 

10 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/75R16     6 52,00 312,00 

11 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 19,5-24 πίσω   2 420,00 840,00 

12 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/70R15     6 52,00 312,00 

13 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/75R16     6 60,00 360,00 

14 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων(Σάρωθρο) 205R14C     4 55,00 220,00 

15 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R16 C     2 60,00 120,00 

16 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 23,5-25     4 1.300,00 5.200,00 

17 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 275/70R22,5  Εμπρός   6 260,00 1.560,00 

18 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 εμπρός   4 260,00 1.040,00 

19 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 πίσω   8 270,00 2.160,00 

20 Αεροθάλαμοι 12,5-18       5 35,00 175,00 

21 Αεροθάλαμοι 10-16,5       5 30,00 150,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 28.459,00 

ΦΠΑ 24% 6.830,16 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 35.289,16 

 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

A/A ΕΙΔΟΣ Διάσταση 
 

Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδο

ς 

Μερικό 

Σύνολο (€) 

1 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 9R22,5   6 280,00 1.680,00 

2 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 10R22.5 εμπρός 6 320,00 1.920,00 

3 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 10R22.5 πίσω 12 335,00 4.020,00 

4 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 11R22,5 εμπρός 2 251,30 502,60 

5 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 11R22,5 πισω 4 260,00 1.040,00 

6 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 12R22,5 εμπρός 2 270,00 540,00 

7 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 12R22,5 πίσω 4 280,00 1.120,00 

8 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 13R22,5 εμπρός 2 290,00 580,00 

9 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 13R22,5 πίσω 6 300,00 1.800,00 

10 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 155R12   40 38,00 1.520,00 

11 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 155/65R13 επιβατικό 4 33,00 132,00 
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12 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 155/70R13 επιβατικό 8 32,00 256,00 

13 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 165/70R13   4 33,00 132,00 

14 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 165/70R14   12 36,00 432,00 

15 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 175/70R13   4 34,00 136,00 

16 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 175/70R14   4 40,00 160,00 

17 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/60R15   4 40,00 160,00 

18 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/65R14   8 38,00 304,00 

19 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/65R15   4 42,00 168,00 

20 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/70R13   12 45,00 540,00 

21 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/70R14   4 50,00 200,00 

22 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185/75R16   6 52,00 312,00 

23 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 185R14 8PR   32 48,00 1.536,00 

24 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/60R15 επιβατικό 4 50,00 200,00 

25 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/70R15   42 52,00 2.184,00 

26 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/75R16   24 60,00 1.440,00 

27 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195R14   4 53,00 212,00 

28 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195R15   6 60,00 360,00 

29 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/65R16 8pr επιβατικό 4 58,00 232,00 

30 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/70R15 8pr   4 55,00 220,00 

31 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/75R16 8pr   22 60,00 1.320,00 

32 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/75R17,5 8pr   6 210,00 1.260,00 

33 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205/80R16 on/off 

μικτών 

διαδρομών 

50/50 40 65,00 2.600,00 

34 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 205R16   8 65,00 520,00 

35 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R16C   12 60,00 720,00 

36 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R17,5 

126/124M 

12PR 

ΕΜΠΡΟΣ 2 175,00 350,00 

37 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R17,5 

126/124M 

12PR ΠΙΣΩ 4 180,00 720,00 

38 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 225/70R15C   8 65,00 520,00 

39 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 225/75R16 C   16 115,00 1.840,00 

40 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/65R16 C   4 70,00 280,00 
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41 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/70R16 8PR   4 65,00 260,00 

42 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 235/75R17,5   20 200,00 4.000,00 

43 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 245/70R17,5 εμπρός 2 260,00 520,00 

44 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 245/70R17,5 πισω 4 280,00 1.120,00 

45 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 εμπρός 10 250,00 2.500,00 

46 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 πισω 20 265,00 5.300,00 

47 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 295/80R22,5 εμπρός 22 250,00 5.500,00 

48 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 295/80R22,5 πισω 44 260,00 11.440,00 

49 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 305/70R19,5 εμπρός 6 270,00 1.620,00 

50 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 305/70R19,5 πισω 12 280,00 3.360,00 

51 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 εμπρός 4 260,00 1.040,00 

52 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 πισω 8 270,00 2.160,00 

53 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/80R22,5 εμπρός 20 250,00 5.000,00 

54 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/80R22,5 πισω 52 270,00 14.040,00 

55 Ελαστικό καινούργιο δικύκλου  110/80-14   10 50,00 500,00 

56 Ελαστικό καινούργιο δικύκλου  110/80-16   10 50,00 500,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 93.028,60 

ΦΠΑ 24% 22.326,86 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 115.355,46 

 

 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

1 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 10R22,5 πίσω 6 335,00 2.010,00 

2 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

φορτωτακίων 10-16,5 L4   12 185,00 2.200,00 

3 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 10,5/80-18 εμπρός 2 170,00 340,00 

4 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

φορτωτακίων 12-16,5 L4   32 210,00 6.720,00 

5 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 12,5/80-18   12 200,00 2.400,00 

6 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

ισοπεδωτή γαιών 13.00-24   8 350,00 2.800,00 

7 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

ισοπεδωτή γαιών 14.00-24   12 385,00 4.620,00 

8 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 14-17,5 εμπρός 2 295,00 590,00 

9 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,5/85R28   2 550,00 1.100,00 
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10 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-24   4 390,00 1.560,00 

11 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 16,9-28   6 400,00 2.400,00 

12 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 18,4-26   6 450,00 2.700,00 

13 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 195/70R15   12 52,00 624,00 

14 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

εκσκαφέων-φορτωτών 20,5-25   4 1.000,00 4.000,00 

15 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 215/75R16c   6 60,00 360,00 

16 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 265/70R19,5   6 245,00 1.470,00 

17 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 εμπρός 2 250,00 500,00 

18 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 285/70R19,5 πίσω 4 265,00 1.060,00 

19 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 εμπρός 2 260,00 520,00 

20 

Ελαστικό καινούργιο επίσωτρο 

οχημάτων 315/70R22,5 πίσω 4 270,00 1.080,00 

21 Ελαστικό καινούργιο ημισυμπαγή 8.25-15 

 

2 450,00 900,00 

22 Ελαστικό καινούργιο ημισυμπαγή 700-12 

 

2 400,00 800,00 

23 Ελαστικό καινούργιο ημισυμπαγή 10-16,5 

 

4 550,00 2.200,00 

24 Αεροθάλαμοι 12,5-18     10 35,00 350,00 

25 Αεροθάλαμοι 10-16,5     10 30,00 300,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.624,00 

ΦΠΑ 24% 10.469,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4 54.093,76 

 

 ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 2018 79.260,00 58.746,60 

ΔΑΠΑΝΗ 2019 177.866,00 136.652,60 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ  

257.126,00 195.396,20 

ΦΠΑ 24% 61.710,24 46.895,09 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 318.836,24 242.291,29 

Η προσφορά της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ είναι μοναδική γίνεται δε 

αποδεκτή διότι η μελέτη συντάχθηκε με τις τιμές της αγοράς και η προσφορά της εταιρείας 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ είναι κατά 23,86% χαμηλότερη από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της μελέτης άρα είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια «ελαστικών μεταφορικών 

μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 2018-2019»  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Να ορίσει προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου 2018-2019 με  ποσό  195.396,20€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 242.291,29€  με Φ.Π.Α. 24 

μεν μοναδική γίνεται δε αποδεκτή διότι η μελέτη συντάχθηκε με τις τιμές της αγοράς και η προσφορά 
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της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ είναι κατά 23,86% χαμηλότερη από 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, άρα είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 

(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.: 2/76753/12-12-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 429/2018 (Α.Δ.Α: 6ΣΜΜΩ1Ρ-ΥΑΝ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  1
ο
 πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας  

«ελαστικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ρόδου» για την ανάδειξη προσωρινού 

μειοδότη και σύμφωνα με το 1
ο
 πρακτικό απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» και προάγει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού την προσφορά της 

εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ». 

Β) Ανακηρύσσει  προσωρινό μειοδότη, για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου 2018-2019,  την εταιρεία «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ»  με  ποσό  195.396,20€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 242.291,29€  με Φ.Π.Α. 

24 μεν μοναδική, γίνεται δε αποδεκτή διότι η μελέτη συντάχθηκε με τις τιμές της αγοράς και η 

προσφορά της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΙΚΕ είναι κατά 23,86% 

χαμηλότερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, άρα είναι συμφέρουσα για 

το Δήμο. 
 

ΘΕΜΑ 12
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                Aπόφ. Αρ. 698  / 2018 (7ΖΤ9Ω1Ρ-ΠΣ5 ) 

Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ, για πληρωμή ανάλογων εισφορών και 

πρόσθετων τελών για τις πρώην κοινότητες Παραδεισίου, Αρχαγγέλου, Κατταβιάς, Μεσαναγρού 

& Σύνδεσμο Δήμων Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας 

Ρόδου. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/76744/12-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76744/13-12-2018, ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΚΕΑΟ , για πληρωμή ανάλογων εισφορών 

και πρόσθετων τελών για τις πρώην κοινότητες ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ, 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ & Σύνδεσμο Δήμων Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, Αφάντου, Καλλιθέας, Καμείρου, 

Λινδίων, Νότιας Ρόδου.  

     Έχοντας υπόψη: 

1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και παρ.8 του Ν.4270/2014 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016.   
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4. Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016, περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων . 

5. Το έγγραφο μας για διενέργεια ΕΔΕ, 

6. Το γεγονός ότι εξαιτίας της ληξιπρόθεσμης αυτής οφειλής δεν είναι δυνατή η έκδοση 

πιστοποιητικού ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 

η είσπραξη επιχορηγήσεων για την εκτέλεση και πληρωμή δαπανών και δράσεων του Δήμου, 

σχετικών με τους σκοπούς της αρμοδιότητας του . 

7. Το νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης . 

8. Το νόμο 2539/1997 Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

9. Το με αριθμό πρωτ.21131 του ΚΕΑΟ με θέμα διαβίβαση πινάκων χρεών. 

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με :  

Την έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού € 12.118,02 στο ΚΕΑΟ του ΕΦΚΑ σύμφωνα με 

την παρακάτω ανάλυση.  

                                     

  

ΚΥΡΙΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΘΕ

ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 334,61 0 334,61 

2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 377,7 558,99 936,69 

3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 925,47 736,87 1662,34 

4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 2829,66 4187,91 7017,57 

5 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, 

ΑΦΑΝΤΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

1202,34 964,47 2166,81 

 
ΣΥΝΟΛΟ 5669,78 6448,24 12118,02 

 
(Ακολουθούν οι υπογραφές του Προϊσταμένου τμήματος Λογιστηρίου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ. Καράμπη Ηλία και 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 με αρ. πρωτ.: 2/76744/13-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

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

 Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ.51178/29-12-2014 περί οδηγιών για την 

τήρηση και υποβολή στοιχείων μητρώου Δεσμεύσεων, παρ. 2 (χειρισμός μη νόμιμων δαπανών 

στο μητρώο Δεσμεύσεων κ.λ.π), 

 Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ. 6 και παρ.8 του Ν.4270/2014, 

 Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, 

 Τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 2/99070/0026/23-12-2016 και 

2/100018/0026/30-12-2016, περί Ανατροπών και Αναλήψεων Υποχρεώσεων, 

 Το νόμο 2539/1997 Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

  Το με αριθμό πρωτ.21131 του ΚΕΑΟ με θέμα διαβίβαση πινάκων χρεών. 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  την καταβολή συνολικού ποσού 12.118,02 € στο ΚΕΑΟ , για την πληρωμή ασφαλιστικών 

εισφορών ΕΦΚΑ και πρόσθετα τέλη των πρώην Κοινοτήτων, όπως παρακάτω αναλυτικά 

αναφέρουμε: 

 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΠ. 
ΚΥΡΙΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΤΕΛΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 334,61 0 334,61 

2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 377,7 558,99 936,69 

3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 925,47 736,87 1662,34 

4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 2829,66 4187,91 7017,57 

5 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ, 

ΑΦΑΝΤΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΛΙΝΔΙΩΝ, 

ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ 

1202,34 964,47 2166,81 

 
ΣΥΝΟΛΟ 5.669,78 6448,24 12.118,02 

 

ΘΕΜΑ 13
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης              Aπόφ. Αρ.  699 / 2018 (616ΛΩ1Ρ-Λ6Φ) 

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων για τη διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για τη «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού 

οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού» 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών  με αριθμ.πρωτ.: 2/76847/13-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76847/13-12-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζονται οι όροι κατάρτισης και έγκρισης μελέτης του διαγωνισμού ως παρακάτω: 

 Θέμα :  Κατάρτιση όρων και  Έγκριση  μελέτης,   για τη διεξαγωγή  Ανοικτού ηλεκτρονικού   

διαγωνισμού για τη «Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού 

οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού». 

Παρακαλούμε όπως   : 

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

Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο 

τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού». 

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

 

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

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

σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/73847/13-12-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α)  Εγκρίνει την μελέτη και καταρτίζει τους όρους για τις ανάγκες διεξαγωγής  του ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΕΝΟΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΔΥΟ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ», ως κατωτέρω:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 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  troxaioyliko@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 τόσο για το Δήμο Ρόδου  

Η δαπάνη για το Δήμο Ρόδου   βαρύνει το κάτωθι  Κ.Α. : 70-7131.0011 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 

πίστωση 510.000,00€ 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 

 Προμήθεια τεσσάρων (4) Ανατρεπόμενων φορτηγών 6τν  

 Προμήθεια ενός (1)  Πλυστικού οδών με ζεστό-κρύο νερό 

 Προμήθεια δύο (2) Τρίκυκλων με καρότσα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Προμήθεια ενός (1) Μικρού φορτηγάκι 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) 34134200-7, 34144430-1, 34136000-9 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα  

ΤΜΗΜΑ 1 : <<: Προμήθεια  τεσσάρων (4) Ανατρεπόμενων φορτηγών  6τν , εκτιμώμενης αξίας 

405.840,00 € με  ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 2  : <<, Προμήθεια ενός (1)  Πλυστικού οδών με ζεστό-κρύο νερό εκτιμώμενης αξίας 

62.000,00 € με ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 3 : << Προμήθεια δύο (2) Τρίκυκλων με καρότσα, εκτιμώμενης αξίας 17.360,00 € με  ΦΠΑ 

24% 

ΤΜΗΜΑ 4  : << Προμήθεια ενός (1) Μικρό φορτηγάκι, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 € με ΦΠΑ 24% 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα με την απαραίτητη προϋπόθεση 

να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι ποσότητες των υλικών  του τμήματος. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ   

(510.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: (411.290,32€) 

τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών χωρίς   ΦΠΑ :24%. 

Η διάρκεια για όλες τις συμβάσεις ορίζεται για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετά την υπογραφή 

της.  

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα ή για ένα μόνο τμήμα  

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 οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε τμήμα  χωριστά) στο σύνολο των 

ειδών του κάθε τμήματος ,  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: 

 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…»,  
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 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) 

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

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

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

7. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” και Ν.4555 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

8. 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» 

9. 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.)»,  

10. Το προϋπολογισμό του Δήμου για το 2018  

11. Τις πολυετείς αποφάσεις αναλήψεων υποχρέωσης του Δήμου έτους 2018 και 2019  

12. Την απόφαση 4476/2018   του Δημάρχου περι μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

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

των όρων της διακήρυξης  

14. Την απόφαση με αρ. πρωτ. 56305/21-09-2018 με ΑΔΑ 64ΠΙΟΡ1Ι-ΔΣ9 της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ν. Αιγαίου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε την αγορά των 5 νέων φορτηγών και δύο 

τρικύκλων  από το ελεύθερο εμπόριο.  

15. 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 ……../……../.2019 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.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , την …………………………………..  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  
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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 ελαστικων στις ……/…../….. 

 

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. ……… ή ΑΡ. ΑΠΟΦ. …………… 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 

φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία (τεχνικά κ.λ.π.)  συντάσσονται στην 

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

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

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

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

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

στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

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

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

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

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

53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

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

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 

τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση 

του οικονομικού 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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, που 

ανέρχεται στο ποσό των 8.225,81 €.  

Σε περίπτωση προσφοράς για μέρος των τμημάτων η εγγυητική θα αφορά το 2% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα προσφερόμενα τμήματα τα οποία θα αναφέρονται στην 

εγγυητική και στο φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση που θα 

αναφέρει αναλυτικά τα τμήματα 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. (Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 

30/06/2019) 

Ήτοι 31./07/2019., 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:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

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

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

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

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

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

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

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

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

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

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

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,  

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

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

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

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

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

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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 (411.290,32) νόμισμα (ΕΥΡΩ) 

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.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Να δηλώσουν 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 το Πιστοποιητικό διαχείρισης συστήματος ISO 9001/2008 ή και νεότερο που αφορά το πλαίσιο του 

οχήματος και του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 
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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. 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)   
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

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

ισχύουν. 

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης 

του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη 
δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να καταβάλει εισφορές.  
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. 

 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

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

προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

  B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 

ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
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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 συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

α)Πιστοποιητικό συμμορφώσεως συστήματος ISO 9001/2000 ή και νεότερο του προμηθευτή και του 

εργοστασίου παραγωγής. 

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.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.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 οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς – Τιμής για κάθε τμήμα  χωριστά. 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

ανατρεπόμενου φορτηγού 6 τν 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

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



280  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

Πλυστικού οδών με ζεστό-κρύο νερό 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου, υλικό, κατασκευή κλπ 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Δεξαμενή νερού 100-120 10,00 

9 Σύστημα πλύσης, αντλία νερού 100-120 10,00 

10 Κινητήρας εργασίας  100-120 10,00 

11 Βραστήρας  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου 

– Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 
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U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

τρίκυκλου με σταθερή καρότσα   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 10,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 10,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 6,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 5,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 7,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 6,00 

9 Διαστάσεις   100-120 4,00 

10 Πλευρικά παραπέτα  100-120 4,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 4,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 2,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

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

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 

 

Μικρό φορτηγάκι  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου 

– Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

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

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

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  
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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  

[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»  

[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, 

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. 
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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. 

 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  

[Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και η κατακύρωση θα γίνει στην 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής 

προσφοράς – Τιμής για κάθε τμήμα χωριστά 

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 
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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 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. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς μεχρι 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. 

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,  

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: 
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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 ……../……./2019  και ώρα.11π.μ..ή την [
4η 

] εργάσιμη ημέρα μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα... 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 

της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του 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 
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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», στην αναθέτουσα αρχή
15

 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
16

. 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 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.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται
17

 : 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 

προσφέροντες
18

. 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 

                                                 
15 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

16 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

17 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 

18 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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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. 

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 . 
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 

παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 

άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 

αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 

του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 
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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.  

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 

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
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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 χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μετά την 

υπογραφή της.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 

κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία 

στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 

αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 

είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

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

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

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

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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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 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, 

 

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 
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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 τελική παράδοση έκαστου  οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου στη Δ/νση Τροχαίου 

Υλικού στη περιοχή Ασγούρου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί 

με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

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

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

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

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

207 του ν. 4412/2016. 

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

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

κηρύσσεται έκπτωτος. 

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

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

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

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

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

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

εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

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

συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16
19

  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 τροφοδοσία θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου όπως περιγράφονται στο άρθρο 6.2.2 της 

παρούσης. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

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

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

208 του ν. 4412/16. 

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

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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

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

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

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

περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 

τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.2. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού στη 

περιοχή Ασγούρου. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 

μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: όπως αναφέρεται στο 6.1. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 

τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 

βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 

σχετικά πρωτόκολλα. η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.
20

 

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 

                                                 
20 Στο άρθρο αυτό η Α.Α. μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταβατικά τις οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία 

δεν έχει καταργηθεί. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανωτέρω προμήθεια αφορά τη προμήθεια  

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε τμήματα όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι Β  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια οχημάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση 

λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν 

ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς και η ενίσχυση του 

υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των αρμόδιων με 

χρήση οχημάτων, Διευθύνσεων του Δήμου. 

 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης    

 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία 

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης 

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου  

 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων   

 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM   

 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου    

 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης 

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών 

 Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας   

 Χαμηλή ποιότητα εργασίας 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την 

εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας καθώς και για την τήρηση των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να προμηθευτεί τα εξής είδη: 

A/A ΕΙΔΟΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

ΦΠΑ         

24% 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 
Ανατρεπόμενο 

φορτηγό  6τν 
81.822,58 4 327.290,32 78.549,68 405.840,00 

2 
Πλυστικό οδών με 

ζεστό-κρύο νερό 
50.000,00 1 50.000,00 12.000,00 62.000,00 

3 
Τρίκυκλο με 

καρότσα 
7.000,00 2 14.000,00 3.360,00 17.360,00 

4 Μικρό φορτηγάκι 20.000,00 1 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

 
411.290,32 98.709,68 510.000,00 

 

Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται  στο ποσό των 

510.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

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

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

17. 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», 

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

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

19. 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,   

20. 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»,  

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

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

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

24. 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”, 

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

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

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

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

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

32. 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» 

33. 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.)»,  

34. 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. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και ποιο συγκεκριμένα στην 

προμήθεια: 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6 τν 4 

2 Πλυστικό οδών με ζεστό-κρύο νερό 1 

3 Τρίκυκλο με καρότσα   2 

4 Μικρό φορτηγάκι   1 

Ακολουθούν κατά είδος οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.  

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. 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6 τν 4 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς 

ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, χωμάτων   κ.λ.π.  

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Το μικτό φορτίο του οχήματος  θα είναι περίπου 6tn.   

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

-Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

-Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

-Τρίγωνο βλαβών 

-Ταχογράφο 

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

-Βιβλίο ανταλλακτικών. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα.  

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

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. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ 

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον 

εξελιγμένα τεχνολογικά, με μεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

μικτού βάρους περίπου 6.000Kgr. 

Το ωφέλιμό του φορτίο θα είναι τουλάχιστον 2.500kgr 

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό 

σύστημα ανάρτησης. 

Το μεταξόνιο θα είναι μικρό για   την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος και θα έναι  3.200 έως 

3.400mm. 

Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος οι διαστάσεις να είναι οι μικρότερες δυνατές το συνολικό 

πλάτος του πλήρους οχήματος εξοπλισμένου δίχως του καθρέπτες δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 1.9m 

και το συνολικό μήκος τα 5.8m. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα 

κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 Μέγιστο πλάτος   

 Mέγιστο μήκος      

 Eμπρόσθιος πρόβολος     

 Βάρη πλαισίου  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος , τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία 

τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, 

υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η 

ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 150Hp και ροπής 350Nm. Θα διαθέτει κατά 

προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler).   

Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον 

αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας 

καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:  

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των 

στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  

Σύστημα μετάδοσης 
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Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει  5 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) 

οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων   στο κιβώτιο ταχυτήτων . 

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με 

αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου 

του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 

στον πίσω άξονα.   

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, 

ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το 

χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 

προς το περιβάλλον. 

Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση  σύμφωνα 

με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 

βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 

ελάχιστη δυνατή 

Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι  

χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 

κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.   

Το όχημα θα φέρει σύστημα περιορισμένης ολίσθησης , μπλοκέ  διαφορικό. 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 

όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, κλπ., δεν επιτρέπεται να 

είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής) 

Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 

πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πολλαπλές  ρυθμίσεις και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, με 

ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) 

συνοδηγούς. 

θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 

SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 
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δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για 

την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει η υπηρεσία. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

Χρωματισμός 

Εξωτερικά το όχημα να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχιστον 

στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, 

ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα 

σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 

αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται   

κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο 

μέσω ψευδοπλαισίου.   

Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη γιατί το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά 

μπαζών . 

Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε 

συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. 

Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm. 

Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με  εγκάρσιες δοκούς από τους 

οποίους οι δύο είναι διατομής UNP120  και τραβέρσες τύπου ΙΝP80  τοποθετημένες  ανά διαστήματα 

των 250 -300 mm. 

Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm  θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα 

φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- 

ορθοστάτες διατομής “Π” ανά 500 έως 600mm.   

Επειδή το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών η κιβωτάμαξα θα είναι 

ενισχυμένου χωματουργικού τύπου και θα φέρει προστατευτική μεταλλική καλύπτρα του θαλάμου 

οδηγού.  Θα είναι  πάχους 4 mm ST 37 και μήκους οριζόντιας προβολής 30 cm. 

Η μετώπη θα είναι  κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 4mm μέχρι κατάλληλου ύψους για την 

προστασία του κουβουκλίου. θα είναι ενισχυμένη  από κοιλοδοκούς 60x60x4 mm Ενίσχυση   

Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το 

επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% 

τουλάχιστον.   

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ 

Θα είναι κατασκευασμένη  από χαλυβδοέλασμα πάχους 4mm με ενισχυτικές  νευρώσεις  εκ 

μορφοσίδερου πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών 

μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει  από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα 

συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα  και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με  

την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται 

εντός της καμπίνας του οδηγού 
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από : 

 Ανυψωτικό έμβολο 

 Αντλία λαδιού εμβολοφορα με πίεση 300 bar κα παροχή 60l/min. 

 Δοχείο λαδιού  

 Βαλβίδα ανατροπής  

 Τερματική βαλβίδα 

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.  

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια υδραυλικού εμβόλου. Η υδραυλική αντλία 

του  συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα 

περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις     σωληνώσεις, καθώς και η βαλβίδα ασφαλείας για την 

αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης 

και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της 

υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. 

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή 

πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν. 

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και 

παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους. 

ΒΑΦΗ.  

Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της 

κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου. Οι επιγραφές που θα 

φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου. 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή  

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 

να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή 

επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης 

των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι το πρώτο service των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί με 

έξοδα και δαπάνες του αναδόχου που αφορούν στην εργασία και τα ανταλλακτικά που θα 

απαιτηθούν, στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ρόδου ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, που θα μας υποδείξει και πάντα με έξοδα και δαπάνες του. 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 



303  

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν 

αυτό κριθεί σκόπιμο. 

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, 

πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή παρόμοιο δείγμα του 

προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.    

Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, μηχανοτεχνιτών και 

χειριστών του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί 

αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 

χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση 

των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά 

στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ανατρεπόμενου φορτηγού 6 τν 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 
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2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

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

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

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

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

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθμολογία U προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ανατρεπόμενου φορτηγού 6 τν 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

2.   ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ   



305  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

3.  
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

4.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

5.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

6.  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

7.  
ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

8.  
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

9.  
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

10.  
ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

11.  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

12.  
ΒΑΦΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

13.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

14.  
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

15.  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

16.  
ΔΕΙΓΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

17.  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

18.  
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

19.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές 
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

2 Πλυστικό οδών με ζεστό-κρύο νερό 1 

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια  τετράτροχου καινούργιου ειδικού αυτοκινούμενου 

πλυστικού συστήματος, που θα καλύψει πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

Γενικά Χαρακτηριστικά   

Το προς προμήθεια τετράτροχο καινούργιο ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα, θα πρέπει: 

α. Να είναι κατάλληλο για πλύσιμο  πεζοδρομίων, τοίχων, κτιρίων, κ.λπ., απολύμανση εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων, ψεκασμό δεντροστοιχειών και κήπων, αποκόλληση αφισών, τσίχλων και graffiti. 

β. Να είναι ενιαίου κλειστού τύπου, με ηχομονωτική επένδυση, κατάλληλη για νυχτερινή εργασία. 

γ. Να έχει δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων, με διατάξεις κατάλληλες για 

τροφοδοσία, τόσο από ταμιευτήρες νερού, όσο και από δίκτυο πόλεως. 

δ. Να φέρει συγκρότημα εκτόξευσης θερμού και ψυχρού ύδατος, προηγμένης τεχνολογίας, αποτελούμενο 

από κινητήρα εργασίας, αντλία υψηλής πίεσης, βραστήρα και εξοπλισμένο με σωλήνα υψηλής πίεσης,  

πιστόλι εκτόξευσης χειρός με ακροφύσιο, κατάλληλο για υδροβολή, ψεκασμό και απολύμανση. 

ε. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος που θα τοποθετηθεί η υπερκατασκευή να είναι καινούργιο, γνωστού 

εύφημου εργοστασίου, με ευρεία κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

στ. Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ’ άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του πλαισίου, να 

πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ΚΟΚ και να διαθέτει έγκριση τύπου για την έκδοση νόμιμης άδειας 

κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα. 

ζ. Ο προμηθευτής να αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του 

οχήματος. 

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα 

στροφής, ώστε να μπορεί να κινηθεί με άνεση  σε πολύ  στενούς δρόμους. Για τον λόγο αυτό τοπ πλάτος 

δεν θα ξεπερνά τα 1.400mm στην καμπίνα δίχως τους καθρέπτες και το μεταξόνιο τα 1.900mm. 

Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαμμένο με χρώματα DUCO πιστολιού σε δύο στρώσεις, 

κατόπιν στοκαρίσματος, σε χρώμα επιλογής του φορέα, εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται από 

λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Από το φορέα θα ορισθούν επίσης οι επιγραφές τις 

οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει. Θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της βαφής του. Οι 

διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του, 

πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας 

στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο. 

 Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς,  

προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενο φάρο και ηλεκτρική 

εγκατάσταση. Στο πίσω μέρος θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες αντανακλαστικές ταινίες. 

Το πλαίσιο  θα  είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,   

μικτού φορτίου περίπου 1.700 kgr. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, ισχύος 80Hp/6.000 σ.α.λ. τουλάχιστον και ροπής 

110Nm/4300 σ.α.λ. τουλάχιστον Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕURO 6 τουλάχιστον. 
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Ο θαλαμίσκος του οδηγού,  πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού και κάθισμα για συνοδηγό, ταμπλώ με τα 

συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  

αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού,   

και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

Το προσφερόμενο  όχημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού  το οποίο 

θα  ελέγχεται από μία μονάδα μέσω των αισθητήρων παρέχοντας ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση. Σε 

συνάρτηση με τις προθέσεις του οδηγού, το σύστημα θα ελέγχει την θέση του τιμονιού, την ροπή που 

βάζει ο οδηγός και την ταχύτητα του οχήματος για να υπολογίσει το ποσοστό υποβοήθησης. Όσο η 

ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει τόσο θα μειώνεται το ποσοστό της υποβοήθησης  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται  

 Από  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων εμπροσθοπορίας 

και μιας οπισθοπορίας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο 

διαφορικό. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής, ανταποκρινόμενος απόλυτα 

προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.  

 Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης 

της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται 

την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον 

πίσω άξονα.. To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή 

ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 

1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του.  Το 

χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 

οχήματος. Σ Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης 

κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πεδήσεως. Όλα τα 

εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Το προσφερόμενο όχημα θα φέρει εμπρός γόνατα  McPherson και πίσω 

ημιελειπτικά ελατήρια.  

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ESC (Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας) 

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας του οχήματος, ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών)  

σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών και μεγιστοποιεί την πρόσφυση κατά το 

φρενάρισμα, EBD (Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης)  σύστημα ηλεκτρονικής κατανομής 

δύναμης πέδησης που αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών κατά το φρενάρισμα λόγω μεταφοράς 

φορτίου, BAS (Σύστημα υποβοήθησης πέδησης) υποβοηθά τον οδηγό σε περιπτώσεις πέδησης έκτακτης 

ανάγκης 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, μονούς εμπρός – πίσω, με ελαστικά επίσωτρα.  

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 

όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, κ.λ.π, δεν επιτρέπεται να 

είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί 

να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.        
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Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1. Ο ειδικός κλωβός προστασίας 

α. Θα πρέπει να είναι ενιαίου κλειστού τύπου και στιβαρής κατασκευής. 

β. Για την διευκόλυνση του χρήστη και την πρόσβαση στην δεξαμενή νερού, στο πλυστικό συγκρότημα 

και τους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει να φέρει συμμετρικά, ανοιγόμενες θυρίδες με διατάξεις 

κλειδώματος, οι οποίες θα σταθεροποιούνται ανοικτά με κατάλληλα αμορτισέρ αέρος.   

γ. Ο κλωβός προστασίας, θα πρέπει να είναι ενιαίος με βάση κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και 

πλαίσιο από στραντζαριστό ικανού πάχους, διαμορφωμένα κατάλληλα και επενδεδυμένα με φύλλα 

αλουμινίου, ή άλλου υλικού, κατάλληλου πάχους ώστε να διασφαλίζουν στιβαρότητα κατασκευής και 

ανθεκτικότητα κατάλληλη για τα μεταφερόμενα φορτία. 

δ. Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN, μετά 

την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών μερών για αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση. 

ε. Για την ανάγκη νυχτερινής εργασίας σε αστικές πολυσύχναστες και τουριστικές περιοχές, θα πρέπει ο 

κλωβός να φέρει εσωτερικά κατάλληλη ηχομονωτική επένδυση, για περιορισμό της ηχορύπανσης και 

μείωση της στάθμης θορύβου. 

2. Η δεξαμενή νερού 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και ενσωματωμένη στην εμπρόσθια θέση θα πρέπει να υπάρχει 

δεξαμενή νερού από κατάλληλο ανοξείδωτο υλικό χωρητικότητας 400 λίτρων τουλάχιστον. 

β. Η δεξαμενή νερού θα πρέπει να διαθέτει δείκτη πληρότητας και να είναι εξοπλισμένη με βιδωτό 

καπάκι κατάλληλο για τροφοδοσία από ταμιευτήρες νερού και κατάλληλη ειδική διάταξη για τροφοδοσία 

από δίκτυο πόλεως. 

3. Το πλυστικό συγκρότημα 

Το πλυστικό συγκρότημα θα πρέπει να αποτελείται από: 

 α. Τον κινητήρα εργασίας 

Ο κινητήρας κυβισμού περίπου 300 κ.ε. θα πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, αερόψυκτος, εξελιγμένου 

τύπου μικρής κατανάλωσης, αποδίδοντας ονομαστική μέγιστη ισχύ τουλάχιστον 12 ίππων. Το ηλεκτρικό 

σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτές 12 V – 18 A, περίπου και θα πρέπει να φέρει 

εκκινητή με ηλεκτρική και μηχανική ανάφλεξη. 

β. Την αντλία υψηλής πίεσης  

Η αντλία υψηλής πίεσης θα πρέπει να παρέχει ρυθμιζόμενη πίεση λειτουργίας έως και 200 bar περίπου 

και ρυθμιζόμενη ογκομετρική ταχύτητα νερού από 500 έως 900 lit/hr.  

γ. Τον βραστήρα 

Ο βραστήρας θα πρέπει να φέρει καυστήρα πετρελαίου για παροχή ζεστού νερού ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας έως και 140
ο
 C περίπου. 

δ. Τον εξοπλισμό 

Ο εξοπλισμός του πλυστικού συγκροτήματος θα πρέπει επίσης να αποτελείται από: 

 Αγωγό (σωλήνα υψηλής πίεσης) μήκους 15 μέτρων περίπου. 

 Πιστόλι χειρός με αυλό υψηλής πίεσης μήκους 1 μέτρου περίπου. 

 Ακροφύσιο (μπεκ) εκτόξευσης ρυθμιζόμενης υδάτινης δέσμης τριών σημείων. 

 Σύστημα ρύθμισης προγράμματος και λειτουργίας, εκτοξευμένης δέσμης απορρυπαντικών και 

θερμού και ψυχρού ύδατος. 

4. Οι αποθηκευτικοί χώροι 

α. Εντός του κλωβού προστασίας και κατά μήκος των πλευρικών θυρίδων, θα πρέπει να υπάρχουν δύο 

αποθηκευτικοί χώροι επαρκούς χωρητικότητας, κατάλληλοι τόσο για εξαρτήματα και σύνεργα καθαρισμού, 

όσο και για δοχεία απορρυπαντικού και απολυμαντικού υγρού. 
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β. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοελάσματα ικανού πάχους 

και εξολοκλήρου γαλβανισμένοι εν θερμώ κατά DIN μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των μεταλλικών 

μερών, για αποτελεσματική προστασία από την διάβρωση. 

5. Βάση πλαισίου υπερκατασκευής 

Όλα τα ανωτέρω μέρη που απαρτίζουν την υπερκατασκευή θα πρέπει να είναι ενιαία τοποθετημένα στην 

βάση του πλαισίου με τέτοιο τρόπο που να προσαρμόζεται σταθερά ή μεταβλητά (αποσπώμενα) στο ειδικό 

ενδιάμεσο πλαίσιο του οχήματος με ταχυσυνδέσμους ασφαλείας, έτσι ώστε αποτελεσματικά να 

διασφαλίζεται η πλήρης ενσωμάτωση της υπερκατασκευής στο πλαίσιο. 

Γ.  ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 

Μεταξύ του πλαισίου (σασσί) του οχήματος και της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να υπάρχει ένα ψευδοσασσί 

(ενδιάμεσο πλαίσιο) το οποίο θα πρέπει: 

α. Να είναι χαλύβδινο, ισχυρής κατασκευής και να προσφέρει επαρκή στήριξη και ασφάλεια. 

β. Να είναι εξολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ κατά DIN, μετά την πλήρη συγκόλληση όλων των 

μεταλλικών μερών. 

γ. Να φέρει βαθμίδα (σκαλοπάτι) για τον ευχερή έλεγχο του εσωτερικού της δεξαμενής νερού και την 

εξυπηρέτηση του χειριστή.  

δ. Να μπορεί να μετασκευαστεί στο μέλλον, μετά από ζήτηση, σε όχημα πολλαπλής χρήσης έτσι ώστε 

εύκολα και γρήγορα να μπορεί αυτοδύναμα να αφήνει στο έδαφος την υπερκατασκευή που φέρει και 

στην συνέχεια να παραλαμβάνει με ασφάλεια άλλες συμβατές ως προς αυτό υπερκατασκευές.  

Δ.  ΒΑΦΗ 

Η βάση με το ενιαίο πλαίσιο θα πρέπει να βαφεί, ηλεκτροστατικά με πούδρα πολυεστερική, ή με υγρή 

βαφή πιστολιού, πάνω από το εν θερμώ γαλβανισμά της, σε λευκό χρωματισμό. 

Ε.  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το ειδικό αυτοκινούμενο πλυστικό σύστημα υποχρεωτικά θα πρέπει, να πληρεί όλους τους κανόνες 

υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

ΣΤ.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

α. Το πλαίσιο (σασσί) του οχήματος θα πρέπει να διαθέτει έγκριση τύπου στην Ελλάδα για την απρόσκοπτη 

έκδοση άδειας κυκλοφορίας του. 

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πλήρη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και σημάτων σύμφωνα με 

ΚΟΚ κατά την ημέρα κυκλοφορίας του. Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους φανούς, 

καθρέφτες, ηχητικά όργανα, φωτιστικά νυχτερινής εργασίας και στο πίσω μέρος του οχήματος να 

υπάρχουν και τα απαραίτητα αντανακλαστικά (ζέμπρες). Τέλος θα πρέπει να φέρει χαρακτηριστικά 

στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου  και περιμετρικά κίτρινη λωρίδα ύψους 100 χιλιοστών.  

Ζ.  ΘΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 

α. Κάθε τεχνολογική εξέλιξη του προς προμήθεια οχήματος που θα αφορά ποιοτική αναβάθμισης, 

λειτουργικότητα, εργονομία και ασφάλεια αλλά και οικονομικότητα του συστήματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των στοιχείων των τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης.  

β. Η άριστη αισθητική εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα βαφής του. 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
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 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ  (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική 

γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)   

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημαπαράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι το πρώτο service του οχήματος, θα πραγματοποιηθεί με 

έξοδα και δαπάνες του αναδόχου που αφορούν στην εργασία και τα ανταλλακτικά που θα 

απαιτηθούν, στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ρόδου ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, που θα μας υποδείξει και πάντα με έξοδα και δαπάνες του 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιμο. 

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας  του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 

κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 

εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 

οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους  σε τόπο που 

θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών, μηχανοτεχνιτών, χειριστών 

του αγοραστή για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, 

χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Παράδοση Οχημάτων 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση 

των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. Να υποβληθεί σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση.   
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Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  των 

εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
     

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Πλυστικού οδών με ζεστό-κρύο νερό 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου, υλικό, κατασκευή κλπ 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Δεξαμενή νερού 100-120 10,00 

9 Σύστημα πλύσης, αντλία νερού 100-120 10,00 

10 Κινητήρας εργασίας  100-120 10,00 

11 Βραστήρας  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

15 
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – 

Χρόνος ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά, 

από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   

Πλυστικού  οδών με ζεστό-κρύο νερό 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΝΑΙ 

  

2 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ  ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
ΝΑΙ 

  

3 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ   ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΝΑΙ 

  

4 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗ 

ΝΑΙ 

  

5 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΝΑΙ 

  

6 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΝΑΙ 

  

7 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΝΑΙ 

  

8 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ    ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΝΑΙ 

  

9 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΝΑΙ 

  

10 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ    ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 
ΝΑΙ 

  

11 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ     ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΑΙ 

  

12 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΝΑΙ 

  

13 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ    ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ 
ΝΑΙ 

  

14 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΑΙ 

  

15 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ    ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΝΑΙ 

  

16 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ     ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΝΑΙ 

  

17 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ  ΨΕΥΔΟΣΑΣΣΙ (ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΝΑΙ 

  

18 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ  ΒΑΦΗ 
ΝΑΙ 

  

19 
ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΝΑΙ 

  

20 

ΌΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ    ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

3 Τρίκυκλο με καρότσα 2 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου τρίκυκλου οχήματος με σταθερή καρότσα 

μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων  κ.λ.π. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο 

Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

- Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 

- Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

- Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

- Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

- Τρίγωνο βλαβών 

- Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

- Βιβλίο ανταλλακτικών. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα . 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

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. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα 

στροφής, ώστε να μπορεί να κινηθεί με άνεση σε πολύ  στενούς δρόμους. Για τον λόγο αυτό το 

συνολικό πλάτος δεν θα ξεπερνά τα 1.500mm δίχως τους καθρέπτες,  το μεταξόνιο τα 2.100mm και τo 

συνολικό μήκος τα 3.200mm. 

Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαμμένο με χρώματα DUCO πιστολιού σε δύο στρώσεις, 

κατόπιν στοκαρίσματος, σε χρώμα επιλογής του φορέα, εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται 

από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Από το φορέα θα ορισθούν επίσης οι 

επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος 

να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά  εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της 

βαφής του. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο 

σε απορρίμματα. 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς,  
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προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενο φάρο και ηλεκτρική 

εγκατάσταση  κ.λ.π.   

Το πλαίσιο  θα  είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό,   

μικτού φορτίου τουλάχιστον 1.200kgr. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος  ισχύος 7Hp τουλάχιστον και ροπής 20Nm 

τουλάχιστον Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές  ΕURO 4 τουλάχιστον. 

Ο θαλαμίσκος του οδηγού,  πρέπει να φέρει κάθισμα  , ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και 

φωτεινά σήματα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, 

σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα 

και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

Ο θάλαμος θα φέρει σύστημα διεύθυνσης αποτελούμενο από ένα βραχιονοφόρο τιμόνι.  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται  

 Από μηχανικό  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

ταχυτήτων εμπροσθοπορίας και μιας (1) οπισθοπορίας. .  

 Από πολύδισκο συμπλέκτη   

 Από διαφορικό και ημιαξόνια  ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. 

Το πλαίσιο θα  φέρει έναν (1) οπίσθιο άξονα και ένα (1) εμπρόσθιο τροχό.   

Η εμπρόσθια ανάρτησης θα αποτελείται από αρθρωτό μηχανικός βραχίονα με ομοαξονικό ελικοειδές 

ελατήριο με αποσβεστήρα και η οπίσθια απο ανεξάρτητα ψαλίδια με ελαστικά ελατήρια και 

αποσβεστήρα. 

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς . Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να καλύπτει 

ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Το σύστημα πέδηση θα αποτελείται από ταμπούρα εμπρός – πίσω. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί 

να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.        

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Η υπερκατασκευή θα διαθέτει μεταλλική καρότσα. Οι διαστάσεις της καρότσας θα είναι περίπου 

(ΜΧΠ) 1.600Χ1.400mm. 

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι 600kg  τουλάχιστον. 

Τα πλαϊνά παραπέτα θα είναι πτυσσόμενα ώστε να μπορεί να γίνει φόρτωση ογκωδών αντικειμένων με 

τα χέρια από το πλάι της καρότσας.   

Το άνοιγμα της πίσω πόρτας της καρότσας να πραγματοποιείται χειροκίνητα. 

Παρελκόμενα 

Με κάθε όχημα κατά την παραλαβή του παραδίδονται 

 Μπουλονόκλειδο 

 Εφεδρικός τροχός 

 Χερούλι γρύλου                

 Γρύλος 

 Κατσαβίδι πλακέ 

 Σταυροκατσάβιδο 
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Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη .     

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι το πρώτο service των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί με 

έξοδα και δαπάνες του αναδόχου που αφορούν στην εργασία και τα ανταλλακτικά που θα 

απαιτηθούν, στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ρόδου ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, που θα μας υποδείξει και πάντα με έξοδα και δαπάνες του 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β)  θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιμο. 

γ)  θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα . 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, 

πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου 

είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή 

για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Παράδοση Οχημάτων 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση 

των πινακίδων.  
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Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά 

στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

τρίκυκλου με σταθερή καρότσα   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 10,00 

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 100-120 10,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 6,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 5,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 9,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 7,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 6,00 

9 Διαστάσεις   100-120 4,00 

10 Πλευρικά παραπέτα  100-120 4,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 4,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 2,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία  100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- 

Χρόνος παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

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

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

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

προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο: 

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

λ = Ο.Π. 

   U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Τρίκυκλου με σταθερή καρότσα   

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

2 

ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

3 

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

4 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

5 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

6 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

7 

ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

8 

ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

9 

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

10 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

11 

ΒΑΦΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

12 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

13 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

14 

ΔΕΙΓΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

15 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

16 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

17 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξης 

ΝΑΙ 

  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές 
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A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. 

4 Μικρό φορτηγάκι 1 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς 

ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π.  

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 

διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 

καθορίσει ο Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

- Εφεδρικό τροχό πλήρη, τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. 

- Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. 

- Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ 

- Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

- Τρίγωνο βλαβών 

- Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

- Βιβλίο ανταλλακτικών. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 

εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 

που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας 

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 

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. 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το αυτοκίνητο πλαίσιο θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μικρών διαστάσεων με ιδιαίτερα μικρή ακτίνα 

στροφής, ώστε να μπορεί να κινηθεί με άνεση  σε πολύ  στενούς δρόμους. Για τον λόγο αυτό τοπ 

πλάτος δεν θα ξεπερνά τα 1.600mm στην καμπίνα δίχως τους καθρέπτες και το μεταξόνιο τα 2.200mm. 

To συνολικό μήκος δεν θα ξεπερνά τα 4.000mm. 

Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαμμένο με χρώματα DUCO πιστολιού σε δύο στρώσεις, 

κατόπιν στοκαρίσματος, σε χρώμα επιλογής του φορέα, εκτός από τα τμήματα τα οποία καλύπτονται 

από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου. Από το φορέα θα ορισθούν επίσης οι 

επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος 

να εκτελέσει. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά  εμφάνιση του οχήματος και η ποιότητα της 

βαφής του. Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά 

στοιχεία του, πρέπει πέρα από τα προηγούμενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας 

κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόμενο ελάχιστο ωφέλιμο εκμεταλλεύσιμο ειδικό φορτίο 

σε απορρίμματα. 
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Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ, να είναι εφοδιασμένα με τους απαραίτητους προβολείς, 

προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενο φάρο και ηλεκτρική 

εγκατάσταση. Στο πίσω μέρος θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες αντανακλαστικές ταινίες. 

Το πλαίσιο  θα  είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 

μικτού φορτίου τουλάχιστον 2.200kgr. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι βενζινοκίνητος, ισχύος 80Hp/6.000 σ.α.λ. τουλάχιστον και ροπής 

110Nm/4300 σ.α.λ. τουλάχιστον Ο κινητήρας του οχήματος πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές  ΕURO 6 τουλάχιστον. 

Ο θαλαμίσκος του οδηγού,  πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού και κάθισμα για συνοδηγό, ταμπλώ με τα 

συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου 

ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, 

δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με 

δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού,   

και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.  

Το προσφερόμενο  όχημα θα είναι εφοδιασμένο με σύστημα ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού  το 

οποίο θα  ελέγχεται από μία μονάδα μέσω των αισθητήρων παρέχοντας ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση. 

Σε συνάρτηση με τις προθέσεις του οδηγού, το σύστημα θα ελέγχει την θέση του τιμονιού, την ροπή 

που βάζει ο οδηγός και την ταχύτητα του οχήματος για να υπολογίσει το ποσοστό υποβοήθησης. Όσο η 

ταχύτητα του οχήματος ανεβαίνει τόσο θα μειώνεται το ποσοστό της υποβοήθησης  

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται  

 Από  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων εμπροσθοπορίας 

και μιας οπισθοπορίας, χωρίς υποπολλαπλασιασμό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο 

διαφορικό. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής, ανταποκρινόμενος απόλυτα 

προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.  

 Από διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης 

της χρησιμοποιήσεως απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται 

την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήματος. 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα 

Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.),σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, 

στον πίσω άξονα.. To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα 

χαρακτηριστικά του.  Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί 

στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σ Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να είναι 

ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 

συστήματος πεδήσεως. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του 

εργοστασίου. 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Το προσφερόμενο όχημα θα φέρει εμπρός γόνατα  McPherson και πίσω 

ημιελειπτικά ελατήρια.  

Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα πρέπει να 

καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.  

Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ESC (Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας) 

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας του οχήματος, ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 

τροχών)  σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών και μεγιστοποιεί την 

πρόσφυση κατά το φρενάρισμα, EBD (Ηλεκτρονική κατανομή δύναμης πέδησης)  σύστημα 

ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης που αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών κατά το 

φρενάρισμα λόγω μεταφοράς φορτίου, BAS (Σύστημα υποβοήθησης πέδησης) υποβοηθά τον οδηγό σε 

περιπτώσεις πέδησης έκτακτης ανάγκης 
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Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 

(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 

Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, μονούς εμπρός – διπλούς  πίσω, με ελαστικά επίσωτρα.  

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 

όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, κ.λ.π, δεν επιτρέπεται να 

είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία 

μεγαλύτερα του μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί 

να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.        

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Η υπερκατασκευή διαθέτει ανατροπή κατάλληλη για μεταφορά κάθε είδους υλικών, με δάπεδο από 

χαλυβδόφυλλο και πλευρικά παραπέτα από αλουμίνιο. 

Το σύστημα ανατροπής θα φτάνει σε μέγιστη γωνία 45° . Η φόρτωση Θα γίνεται από τα παραπέτα 

αλουμινίου ύψους 40 cm ανοιγόμενα στις τρεις πλευρές και από το κατώφλι πρόσβασης να βρίσκεται 

85 cm από το έδαφος. 

Η ανυψωτική δύναμη είναι μεγαλύτερη από το ωφέλιμο φορτίο και διαθέτει διάταξη ασφάλισης της 

ανατροπής στη θέση εκκένωσης. 

Οι διαστάσεις της καρότσας θα είναι περίπου (ΜΧΠ) 2.300Χ1.500mm (κοντή καρότσα)   

Το ωφέλιμο φορτίο θα είναι 1.000kg  τουλάχιστον. 

Επιπλέον τα πλαϊνά παραπέτα θα είναι πτυσσόμενα ώστε να μπορεί να γίνει φόρτωση ογκωδών 

αντικειμένων με τα χέρια από το πλάι της καρότσας . Η εκκένωση της καρότσας να γίνεται με εύκολο 

χειρισμό από τον οδηγό. 

Το άνοιγμα της πίσω πόρτας της καρότσας να πραγματοποιείται χειροκίνητα . 

Παρελκόμενα 

Με κάθε όχημα κατά την παραλαβή του παραδίδονται 

 Μπουλονόκλειδο 

 Εφεδρικός τροχός 

 Χερούλι γρύλου                

 Γρύλος 

 Κατσαβίδι πλακέ 

 Σταυροκατσάβιδο 

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του 

οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα (η 

εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 

οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας  τουλάχιστον 3 έτη.     

 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι το πρώτο service του οχήματος, θα πραγματοποιηθεί με 

έξοδα και δαπάνες του αναδόχου που αφορούν στην εργασία και τα ανταλλακτικά που θα 
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απαιτηθούν, στον χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου Ρόδου ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο 

εντός των ορίων του Δήμου Ρόδου, που θα μας υποδείξει και πάντα με έξοδα και δαπάνες του 

 Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα 

κατασκευαστούν τα υλικά, (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα 

κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), 

στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιμο. 

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η 

ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) 

εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 

πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.  

Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης  στην Ελλάδα. 

Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 

στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, 

πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να  επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου 

είδους σε τόπο που θα υποδείξουν.  Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Εκπαίδευση Προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή 

για το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση 

των πινακίδων.  

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. Να υποβληθεί 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του 

προσφερόμενου εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά 

στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες  λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

των εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Μικρό φορτηγάκι  

Α/

Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

  ΠΛΑΙΣΙΟ     

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00 

2 
Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή 

καυσαερίων 
100-120 5,00 

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

5 Σύστημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00 

9 
Υδραυλικό σύστημα - αντλία - χειριστήρια  - 

ηλεκτρικό σύστημα 
100-120 10,00 

10 Σύστημα ανατροπής  100-120 10,00 

11 Οπίσθια θύρα  100-120 6,00 

12 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός   100-120 4,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14 
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 

ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης  

συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

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

100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

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

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

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

U 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Μικρό φορτηγάκι 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

2 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

3 
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

4 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

5 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

6 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

7 
ΆΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

8 
ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

9 
ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

10 
ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

11 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

12 
ΒΑΦΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

13 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

14 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

15 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

16 
ΔΕΙΓΜΑ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

17 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

18 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 
ΝΑΙ 

  

19 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ 
  

 

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 
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Μεθοδολογία υλοποίησης 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια για όλες τις  συμβάσεις  ορίζεται  μέχρι …………………… 

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 παράδοσεις 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  :  411.290,32 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

ΤΜΗΜΑ 1 : <<, 4 τεμ Ανατρεπόμενα φορτηγά 6 τν εκτιμώμενης αξίας 327.290,32 € πλέον ΦΠΑ 

24%  

ΤΜΗΜΑ 2  : <<1 τεμ  Πλυστικό οδών με ζεστό-κρύο νερό >>, εκτιμώμενης αξίας 50.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 24%  

ΤΜΗΜΑ 3:  << 2 τεμ.: Τρίκυκλα με καρότσα  , εκτιμώμενης αξίας 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  

ΤΜΗΜΑ 4:  <<<:  εκτιμώμενης αξίας 56.166,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 510.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%)  το οποίο αποτελεί  το συνολικό ποσό  για την  προμήθεια οχημάτων όπως στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

A/A ΕΙΔΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΦΠΑ         

24% 

ΣΥΝΟΛΟ  

(€) 

1 Ανατρεπόμενο φορτηγό 6 τν 81.822,58 4 327.290,32 78.549,68 405.840,00 

2 Πλυστικό οδών με ζεστό-κρύο 

νερό 
50.000,00 1 50.000,00 12.000,00 62.000,00 

3 Τρίκυκλο με καρότσα   7.000,00 2 14.000,00 3.360,00 17.360,00 

4 Μικρό φορτηγάκι   20.000,00 1 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

  

  
 

411.290,32 

 

98.709,68 

 

510.000,00 

 

 

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 τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού 

οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού. 

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 5 μηνές 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. 
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Άρθρο 6ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

 Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα άρθρα του Ν.4412/2016. Όλα τα υλικά θα 

πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και συσκευασμένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

Άρθρο  7ο - Πλημμελής κατασκευή 

Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης,  τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις και 

τα έξοδα δημοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Το ΦΠΑ θα  

βαρύνει το  Δήμο. 

Άρθρο 9ο - Παραλαβή ειδών-Πληρωμή 

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα του 

Ν4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

τμηματικά, καθημερινά και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στη 

μελέτη του διαγωνισμού.  Η πληρωμή θα γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή του τιμολογίου 

και αν ο Δήμος καθυστερήσει τη πληρωμή πέρα των 60 ημερών καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 

τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προμηθευτή.  

Άρθρο 10ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για 

την αξιολόγηση των προσφορών. Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση ή 

είναι δυσνόητες, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε  λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

απορρίπτονται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.                    

 

ΘΕΜΑ 14
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ.  700 / 2018 (ΩΝΟΖΩ1Ρ-ΧΝ1 ) 

Έγκριση πρακτικών (δικαιολογητικά - τεχνικής) για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών σταθμών 

αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών συναλλαγών». 

(Εισήγηση Τμήματος Προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/76860/13-12-2018) 

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

προμηθειών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76860/13-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται το 

πρακτικό (δικαιολογητικά – τεχνικής) της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας ως κατωτέρω:  

 

Θέμα: Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά-τεχνικής) για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών 

σταθμών αυτόματης εξυπηρέτησης πολιτών, οικονομικών και διοικητικών αλλαγών». 

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για 

δικαιολογητικά – τεχνική προσφορά για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ». 

 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 1  

Στη Ρόδο, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ρόδου, την  Παρασκευή 30  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου 

Ρόδου: 

1)  Μανίκαρος Νικόλαος , Δ/ντης  της Δ/ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών , ως πρόεδρος 

2)  Πανάς Χρήστος, Προϊστάμενος  της Δ/ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, ως τακτικό μέλος.  

3)  Κανάκας Εμμανουήλ,  υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, ως τακτικό μέλος.  
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που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 618./2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για τη 

διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 2/66284 /31-10-2018 ή αρ. απόφ. 6348 διακήρυξης του 

Δημάρχου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 592/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στις 11:00 π.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να 

προχωρήσει  στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

όριζε η διακήρυξη δηλ. έως  26-11-2018  και ώρα 15:00 οι οποίες ήταν : 

1. ΕΓΚΡΙΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αριθμό προσφοράς συστήματος 118476 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη :  

α)το άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης που ορίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για την 

παραδεκτή συμμετοχή τους στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή, 

ποσού ίσου µε το δύο τοις εκατό (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι 

3.200,00 € και το άρθρο2.4.2 της Διακήρυξης ότι «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.» 

β) ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, στις 30/11/2018 παρέλαβε όλους τους κατατεθειμένους έντυπους 

φακέλους των οποίων η προθεσμία υποβολής έληγε στις 29/1/2018 όπου διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω  

συμμετέχοντας υπέβαλε έντυπη προσφορά. 

Στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό) φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» του μοναδικού  συμμετεχόντα και η Επιτροπή 

προχώρησε στον έλεγχο αυτής  για να διαπιστώσει για τον συμμετέχοντα την έγκυρη συμμετοχή 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

  Ο πρόεδρος της επιτροπής έστειλε επιστολή (2/74288/03-12-18/ Συνεταιριστική  Τράπεζα 

Καρδίτσας ,) προς το εκδότη της  εγγυητικής επιστολής  περί της γνησιότητας αυτής  και έλαβε θετική 

απάντηση.  

 Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την πληρότητα τους, 

την ορθότητα και την εγκυρότητά τους και διαπίστωσε ότι η εταιρεία υπέβαλε το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών από τη διακήρυξη τα οποία είναι σωστά ως προς το περιεχόμενό τους 

και πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της στο διαγωνισμό 

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή προχωρά στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον 

έλεγχο της Τεχνικής της Προσφοράς. 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς 

 Του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «εταιρείας EGRITOS GROUP – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. 

η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής 
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καλύπτει  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του διαγωνισμού,  η 

επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά. 

Αφού ελέχθηκε η πληρότητα του φακέλου και διαπιστώθηκε ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται από τη διακήρυξη, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τους 

συντελεστές βαρύτητας που ορίζονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Κριτήριο 
Περιγραφή κριτηρίου 

αξιολόγησης 

Συντελεστής 

Βαρύτητας (ΣΒ) 

Βαθμολογία Κ 

(100-120) 

Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

(ΣΒ*Κ) 

Κ1 
Κατανόηση της Στρατηγικής 

και των Στόχων του Έργου 10% 100 
10/100*100= 

10 

Κ2 
Χαρακτηριστικά της 

προσφερόμενης Λύσης 50% 100 
50/100*100= 

50 

Κ3 
Μεθοδολογία Διοίκησης και 

Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία 

και Ομάδα έργου 

10% 105 
10/100*105= 

10,5 

Κ4 
Λοιπές Προσφερόμενες 

Υπηρεσίες 10% 100 
10/100*100= 

10 

Κ5 
Demo Συστήματος 

(Ωριμότητα προσφερόμενου 

συστήματος) 

20% 100 
20/100*100= 

20 

Άθροισμα Βαθμολογίας Κριτηρίων 100,00%   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
100,50 

Κριτήριο Κ1: Στην τεχνική προσφορά της «εταιρείας EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε..», 

μέσα από την ανάλυση της Κατανόηση της Στρατηγικής και των Στόχων του Έργου, , προκύπτει 

ότι η διαγωνιζόμενη εταιρεία έχει  αντιληφθεί πλήρως και αποτυπώσει το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις του έργου, γι’ αυτό και βαθμολογήθηκε με 100. 

Κριτήριο Κ2: μεσα από την προτεινόμενη προσφερόμενη Λύση του αναδόχου, προκύπτει ότι η 

διαγωνιζόμενη εταιρεία έχει  αντιληφθεί πλήρως και αποτυπώσει το αντικείμενο και τη 

προσφερόμενη λύση  του έργου, γι’ αυτό και βαθμολογήθηκε με 100. 

 Κριτήριο Κ3: Η προτεινόμενη μεθοδολογία διοίκησης, υλοποίησης του έργου, εμπειρία και ομάδα 

έργου , όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά»,  καλύπτουν πλήρως όλες 

τις δραστηριότητες του έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και βαθμολογούνται με 105 

καθότι υπερκαλύπτει τις τεχνικές προσφορές της διακήρυξης(Διαθέτει περισσότερα στελέχη με πτυχίο 

Πληροφορικής από όσα απαιτούνται στη διακήρυξη) 

Κριτήριο Κ4: Το αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών  αναλύεται εκτενώς και επαρκώς στο 

τεύχος «Τεχνική Προσφορά», οι οποίες υπερκαλύπτουν το αντικείμενο και τις τεχνικές απαιτήσεις.. 

Γι’ αυτό το λόγο η προσφορά της «εταιρείας EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε..» 

βαθμολογήθηκε με 100. 

Κριτήριο Κ5: Το Demo Συστήματος (Ωριμότητα προσφερόμενου συστήματος), όπως διεξοδικά 

περιγράφεται στο τεύχος «Τεχνική Προσφορά», και αναλύεται,  καλύπτει τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης.  Γι’ αυτό το λόγο η προσφορά της «εταιρείας EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» 

βαθμολογήθηκε με 100. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας «εταιρείας EGRITOS GROUP – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» όχι μόνο γίνεται αποδεκτή αλλά υπερκαλύπτει τα κριτήρια αξιολόγησης, 

λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία  

ΣΤΠ= 100,50 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Να εγκρίνει το παρόν πρακτικό  

 Να περάσει στο επόμενο στάδιο το διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) η 

εταιρεία EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε 

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε σήμερα 13-12-2018 και υπογράφεται από την Επιτροπή σε 

τέσσερα αντίτυπα. 

 (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.: 2/76860/13-12-2018 εισήγηση του τμήματος προμηθειών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 592/2018 (Α.Δ.Α: 6ΓΠΕΩ1Ρ-ΕΝΠ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνεται αυτούσιο το  1
ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ», 

όπου σύμφωνα με αυτό προκύπτει ότι η τεχνική προσφορά της «εταιρείας EGRITOS GROUP – 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» όχι μόνο γίνεται αποδεκτή αλλά υπερκαλύπτει τα κριτήρια αξιολόγησης, 

επομένως περνάει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) η 

εταιρεία «EGRITOS GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.». 

 

ΘΕΜΑ 15
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.701   / 2018 (ΩΠΕΚΩ1Ρ-Ε50) 

Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019. 

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/76945/14-12-2018) 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. 2/76945/14-12-2018 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήματος Προϋπολογισμού και πληροφόρησης, ως 

κατωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2019» 

             Λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4111/13, την ΚΥΑ 7261/13 , την ΚΥΑ 34574/2018 και τα υπ΄ αρ. 

44485/2018, 65720/2018 έγγραφα του ΥΠΕΣ, τα οποία προσδιορίζουν, τις διαδικασίες, τα κριτήρια 

για την σύνταξη και παρακολούθηση του ΟΠΔ, τους σχετικούς Πίνακες Στοχοθεσίας,  ο Δήμος Ρόδου 

υποχρεούται στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(Ο.Π.Δ.). 

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

Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 
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και διαδικασίας παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα 
Λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» τροποποιούνται, μεταξύ 

άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια ελέγχου επίτευξης των στόχων 

οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η πλήρης εναρμόνιση της 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση αυτών και η 

απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των στόχων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 34574/05-07-2017 το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης 

του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των 

προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι 

ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ). Το ΟΠΔ 

συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους 

οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους 

απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο 

άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ΟΤΑ περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 

του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους 

στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων 

και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους 

στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες 

αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός 

επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού. 

3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους 

(Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής 

οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα 

που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες 

διατάξεις. 

4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την 

έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του 

χρηματικού υπολοίπου. 

5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 

της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών 

διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά 

του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της 

περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος 

διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ΟΤΑ μέσω της 

υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ΟΤΑ έχει καταρτίσει πλεονασματικό 

προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος 

οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του 

αποθεματικού). 

6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις 

έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του 

οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) 

έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και 

απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης 

οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη 

στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων 

πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: 

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις 

έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό 
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που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την 

κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν 

σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις 

για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. 

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού 

προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των 

δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για 

δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψος των  

απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). 

 7. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ, 

στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησης της αντιστοίχισης των κατηγοριών 

(γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία 

μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των 

υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχό τους αρχών. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 34574/05-07-2017 ο έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων 

περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό 

αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι : 

α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους 

εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους 

στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. 

γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 

2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, 

διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε 

αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας 

υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 

4270/2014 (Α' 143) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού 

αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με 

τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης 

(Εκτέλεση μείον Στόχος). 

β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε 

σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

γ) ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών 

εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ 

(Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ). 

δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος). 

ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου 

ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την 

απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος 

ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή 

της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος 

ΟΠΔ / Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)]. 

Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η 

συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλειά του ΟΤΑ 
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παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. 

Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων. 

4. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το 

Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για 

την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους 

για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για 

τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα 

προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των 

υποομάδων του ΟΤΑ «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι 

πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση 

πραγματοποιείται μέσω του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του 

Παρατηρητηρίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 34574/05-07-2017 η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και 

δημοσίευσης του ΟΠΔ περιλαμβάνουν τα κάτωθι:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον 

προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις 

προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες 

στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ΟΤΑ, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους 

ΟΤΑ προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 

2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν 

τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ μέσω 

του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων 

της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. 

3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ΟΤΑ που πρέπει να 

περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη 

που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας 

Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, 

δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη 

συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον 

Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έως τις 31 Ιανουαρίου του έτους στο 

οποίο αυτό αναφέρεται. 

4. Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον 

τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 

5. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ΟΤΑ αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με 

μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ΟΤΑ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 34574/05-07-2017 η διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης 

του προϋπολογισμό από το παρατηρητήριο περιλαμβάνουν τα κάτωθι:  

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών 

των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με 

ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ και σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου 

υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που ο ΟΤΑ ή το νομικό πρόσωπο δεν 

μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον 

απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε για τη έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 

(Ο.Π.Δ.)Δήμου Ρόδου έτους 2019, το οποίο αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ : 
1) Πίνακας στοχοθεσίας Δήμου Ρόδου έτους 2019. 
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2) Αποφάσεις συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων για Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2019 των 

Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) με συνημμένους τους σχετικούς πίνακες στοχοθεσίας, των: 

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

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

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/76945/14-12-2018 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού και 

Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

 Τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013), 

 Την ΚΥΑ 7261/13 &  34574/2018  

 Τα με αρ. πρωτ.: 44485/2018 και 65720/2018 έγγραφα του ΥΠΕΣ 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 

4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους 2019,  

Β) Παραπέμπει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ρόδου έτους  2019 στο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, για την τελική ψήφιση και κατακύρωσή του, όπως ακριβώς 

προβλέπεται (άρθρο 72, παρ. 1, εδαφ. α΄, ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του 4555/2018). 

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

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

 

ΘΕΜΑ 16
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 702  / 2018 (6ΝΕ1Ω1Ρ-ΠΥΧ ) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. 

Αφάντου». 

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76935/14-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76935/14-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου ως κατωτέρω:  

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού  για το έργο:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» 

 

 

Σας αποστέλλουμε το  2
Ο
  Πρακτικό  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και τα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος, ηλεκτρονικά (11-10-2018 και 8-11-2018) και 

με το υπ. αρ. 16/61996/12-10-2018 έγγραφο του,  για το έργο  «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται: 

5. Η έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και η κατακύρωση της 

Σύμβασης για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»   με μέση έκπτωση 

43,00%. 
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6. Να εξουσιοδοτήσετε την 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 13 του μηνός  

Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα  Πέμπτη, οι παρακάτω: 

 

Κούρτης Γεώργιος  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, ως πρόεδρος 

Φωτίου Αναστάσιος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. υπάλληλος του Δήμου Ρόδου, 

ως μέλος  

Καπετάντσης Χαράλαμπος  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. υπάλληλος του Δήμου Ρόδου, 

ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

320/22-6-2018  ΑΔΑ:6ΠΞΧΩ1Ρ-ΞΒΛ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου), του 

οποίου οι όροι Διακήρυξης εγκρίθηκαν  με την υπ’ αριθμ. 327/2018 (ΑΔΑ:  ΩΙΣΚΩ1Ρ-ΤΥΑ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης για την 

ολοκλήρωση  του ελέγχου των δικαιολογητικών όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.1 - 23.10 της 

διακήρυξης. 

    Με την υπ’ αριθμό 489/18-9-2018 (ΑΔΑ 674ΓΩ1Ρ-9ΣΒ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το 1
ο
 Πρακτικό του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ», 

σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.» με 

μέση έκπτωση  43,00% 

     Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Υποδομών, ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ με μήνυμα της στις 8-

10-2018  κάλεσε την Προσωρινή Ανάδοχο εταιρεία  να καταθέσει  τα δικαιολογητικά που 

καθορίζονται στα άρθρα 23.1 έως 23.10 της Διακήρυξης η οποία ηλεκτρονικά στις 11-10-2018  αλλά 

και με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 16/61996/12-10-2018 έγγραφο της (σε σφραγισμένο φάκελο) υπέβαλε με 

τα προς έλεγχο δικαιολογητικά.   

     Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

Βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων (2) 

Ποινικό μητρώο (Τσαμπίκος-Βάιος Καλοπήτας) 

Ποινικό μητρώο (Ανδρέας Καλοπήτας) 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης  

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης  

Φορολογική Ενημερότητα  

Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας 

Ασφαλιστική ενημερότητα έργων (2)  

Ένορκη βεβαίωση  

Κατασταστικό εταιρείας  

Βεβαίωση ΜΕΕΠ 

Βεβαίωση επαγγελματικής διαγωγής μελών εταιρείας (2)   

Ασφαλιστική ενημερότητα στελεχών εταιρείας  

Υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν συντρέχου λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του Ν4412/2916 και των 

λοιπών περιπτώσεων της Α.4 του άρθρου 22 της διακήρυξης 

Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο 

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ζητήθηκε την 6/11/2018 από τον ανάδοχο μέσω της 

λειτουργικότητας ’’Επικοινωνία’’ του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει φορολογική ενημερότητα σε ισχύ την 

https://hmerologio.gr/2018/5/maiou-2018
https://hmerologio.gr/2018/5/maiou-2018
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ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και του  αντίγραφο ποινικού μητρώου των 

στελεχών της επιχείρησης σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΑΔΗΣΗ με αρ πρωτ 5035/28-9-18. 

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ο ανάδοχος υπέβαλε την 8/11/2018 : 

Φορολογική Ενημερότητα  

Βεβαιώσεις περαίωσης έργου 

Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης  

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης  

Ποινικό μητρώο (Τσαμπίκος-Βάιος Καλοπήτας) 

Ποινικό μητρώο (Ανδρέας Καλοπήτας) 

Ασφαλιστική ενημερότητα στελεχών εταιρείας  

     Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διαπίστωσε ότι όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

πλήρη και σε ισχύ και κατά τον διαγωνισμό και κατά τον 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 εταιρείας: «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε..»  με μέση έκπτωση 43,00%  

 (Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

 

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

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76935/14-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 327/2018 (Α.Δ.Α: ΩΤ22Ω1Ρ-Ο0Γ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 489/2018 (Α.Δ.Α: 674ΓΩ1Ρ-9ΣΒ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε  το 1
ο
 πρακτικό του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. Αφάντου», 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνεται αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής 

διαδικασίας για το έργο «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. Αφάντου» από το οποίο 

προκύπτει ο οριστικός μειοδότης όπου και θα του ανατεθεί η σύμβαση. 

Β)  Ανακηρύσσει  οριστικό μειοδότη και κατακυρώνει την σύμβαση για την κατασκευή του έργου 

«Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. Αφάντου» την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Ι.Κ.Ε.»  με μέση έκπτωση 43,00%. 

Γ)  Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΘΕΜΑ 17
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ. 703  / 2018 (6ΔΞΣΩ1Ρ-ΓΦΡ ) 

Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. 

Έμπωνας και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου»  

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών  με αριθμ.πρωτ.16/76757/13-12-2018) 

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

Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 16/76757/13-12-2018, μέσω της οποίας διαβιβάζεται 

το 1
ο
 Πρακτικό 10/12/2018) του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη κατασκευής του 

έργου ως κατωτέρω:  
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1
ου

 Πρακτικού διαγωνισμού με Α.Α. 77984 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»  

 

Σας στέλνουμε το 1
ο
 Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, από το οποίο 

προκύπτει ότι προσωρινός μειοδότης είναι η Εταιρεία: «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με 

επί μέρους ποσοστά έκπτωσης: 

Κατηγορία          Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 35,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 35,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 35,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 33,00% 

και ποσό προσφοράς 336.729,72 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 33,51%. Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 248.028,85 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 44.645,19 

Σύνολο Ι : 292.674,04 

Απρόβλεπτα 15% : 43.901,11 

Αναθεώρηση : 154,57 

Σύνολο ΙΙ : 336.729,72 

 

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού και  

την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη την Εταιρεία: «ΕΤΕΚΑΤ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»», σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Καραγιάννη Δέσποινας) 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Α. 72427 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 
Στη Ρόδο και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, στις  10/12/2018, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του Ν.4412/16, η 

οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 583/26-10-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου αποτελούμενη από τους: 

Καραγιάννη Δέσποινα,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.– ως πρόεδρο 

Καλικάτζαρος Ιγνάτιος, Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.– ως μέλος 

Κακά Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. – ως μέλος 

προκειμένου να διενεργήσει το Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με το σύστημα προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 

έλεγχο ομαλότητας, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου του θέματος προϋπολογισμού 628.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός της παρούσας διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε 

λάβει αύξοντα αριθμό 77984. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 588/26-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ι0ΞΩ1Ρ-Ι2Χ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου. 
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Η υπ’ αρ. 16/66787/02-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΛΧΜΩ1Ρ-5ΡΝ) περίληψη της διακήρυξης καταχωρήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  18PROC003939067 2018-11-02. 

 

Η επιτροπή παρέλαβε το διαγωνισμό από τον χειριστή και διαπίστωσε ότι συμμετείχαν οι κάτωθι:  

 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα Α/Α Προσφοράς 
Χρόνος υποβολής 

Προσφοράς 

1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 102094 
24/11/2018 

11:57:08 

2 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 103456 
03/12/2018 

11:20:19 

3 ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 103550 
03/12/2018 

15:32:25 

4 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98965 
03/12/2018 

20:43:54 

5 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 103633 
04/12/2018 

08:31:38 

6 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 101426 
04/12/2018 

08:44:10 

7 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 98997 
04/12/2018 

08:50:58 

8 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 98997 
04/12/2018 

08:57:05 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής και ελέγχθηκε το περιεχόμενο τους. 

Ακολούθως αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων, έγινε ο 

έλεγχος ομαλότητας κα καταχωρήθηκαν ως ακολούθως κατά σειρά μειοδοσίας: 

A/A Επωνυμία Προσφέροντα 
Α/Α 

Προσφοράς 
Ποσοστό 

1 ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 103550 33,51 % 

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 103633 23,36 % 

3 ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 103456 19,58 % 

4 ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 98997 16,99 % 

5 «P. & C. DEVELOPMENT S.A.» 101426 14,20 % 

6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 102094 13,32 % 

7 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 98965 8,00 % 

8 ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. 98997 4,82 % 

Κατόπιν η επιτροπή προέβη στις εξής ενέργειες: 

7. Έλεγξε ότι οι έντυποι (όχι ηλεκτρονικοί) φάκελοι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό 

κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών εμπρόθεσμα 

(εντός τριών εργάσιμων ημερών) σύμφωνα με την Διακήρυξη 

8. 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) 

9. Έγινε έλεγχος ομαλότητας για κάθε μια ξεχωριστά από τις οικονομικές προσφορές, 

10. Έγινε έλεγχος εγκυρότητας για κάθε μια ξεχωριστά, των εγγυητικών επιστολών, λαμβάνοντας το 

από 12/12/2018  απαντητικό έγγραφο επιβεβαίωσης της Eurobank. 

11. Έγινε έλεγχος της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών, 

12. Έγινε έλεγχος των περιεχομένων των Τ.Ε.Υ.Δ. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, και αφού η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα ανωτέρω έγγραφα που 

κατατέθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά αλλά και σε έντυπη μορφή, κρίνει ως 

αποδεκτές τις προσφορές, όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, με την σειρά 

μειοδοσίας που προκύπτει από το σύστημα, με οικονομικότερη προσφορά την προσφορά της 

εταιρείας «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 33,51% και 

προσφερόμενη τιμή 336.729,72€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4412/2016 (άρθρο 4.1.ζ της Διακήρυξης) 

εισηγούμαστε η εταιρεία «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» να ανακηρυχθεί προσωρινός 

μειοδότης του Διαγωνισμού.» 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής διαγωνισμού) 

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

Η Επιτροπή  
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Την με αρ. πρωτ.: 16/76757/13-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

Δήμου Ρόδου, 

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

 Την με αρ. 583/2018  (Α.Δ.Α.: Ω5ΛΩΩ1Ρ-ΘΣΡ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι του διαγωνισμού, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση 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 διενέργειας του διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτιώσεις αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνας 

και στην Τ.Κ. Κρητηνίας της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου Δήμου Ρόδου», 

 

Β) Κατακυρώνει προσωρινά το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην μειοδότρια 

εταιρεία «ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ»,  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης:  

Κατηγορία          Έκπτωση 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ : 35,00% 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : 35,00% 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ : 35,00% 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ : 33,00% 

και ποσό προσφοράς 336.729,72 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι μέση έκπτωση 33,51%. Το παραπάνω ποσό 

αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη Εργασιών : 248.028,85 

Γ.Ε. & Ε.Ο. 18% : 44.645,19 

Σύνολο Ι : 292.674,04 

Απρόβλεπτα 15% : 43.901,11 

Αναθεώρηση : 154,57 

Σύνολο ΙΙ : 336.729,72 

 

ΘΕΜΑ 18
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                   Aπόφ. Αρ.  704 / 2018 (7Ζ31Ω1Ρ-Τ4Β) 

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ.2/76896/14-12-2018) 

Ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης 

Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων  Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/76896/14-12-2018, μέσω της οποίας 

διαβιβάζεται το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας ως κατωτέρω:  

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2
ου

 Πρακτικού Διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» 

       Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής 

αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού 
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διαγωνισμού για τις  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ».  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών) 

  

Στη Ρόδο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  του Δήμου Ρόδου, 

σήμερα Τρίτη,  11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08:30 π.μ., οι παρακάτω υπάλληλοι του Δήμου Ρόδου:  

1) Μάγος Κυριάκος-Παντελεήμων, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  υπάλληλος της Δ/νσης Μεσαιωνικής 

πόλης και Μνημείων, ως πρόεδρος, 

2) Φωτίου Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων, ως τακτικό μέλος,  

3) Λουκά Σεβαστή, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, ως τακτικό μέλος,  

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 384/11-7-2018 (ΑΔΑ ΨΕΟ9Ω1Ρ-ΖΓΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαμε σε 

δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνιζόμενου 

σχήματος, που δεν αποκλείστηκε στο προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με τους όρους που εγκρίθηκαν με 

την υπ’ αρ. 561/2018 (ΑΔΑ ΩΨΕΟΩ1Ρ-94Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διακήρυξη και 

τα υπόλοιπα τεύχη δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (18PROC003904171).  

Με την απόφαση 643/26-11-2018 εγκρίθηκε το 1
ο
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, όπου έγινε 

αποδεκτή η μοναδική προσφορά της Κ/Ξ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στο διαγωνιζόμενο σχήμα για ενημέρωση. Ουδεμία ένσταση 

κατατέθηκε.  

Η επιτροπή με το έγγραφο της 2/74932/5-12-2018 ενημέρωσε για το άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών στις 11-12-2018 και ώρα 08:30   

 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα τρία μέλη της Επιτροπής Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Δεν προσήλθε 

εκπρόσωπος της ενδιαφερόμενης κοινοπραξίας. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς της διαγωνιζόμενης 

κοινοπραξίας, την  μονόγραψε και έλεγξε το περιεχόμενο της βάσει των οριζόμενων στην Διακήρυξη.  

Η οικονομική προφορά έχει ως εξής:  

 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Κ/Ξ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – 

ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
47.419,35 € 2% 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε, εν συνεχεία, στη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών 

σύμφωνα με την §21.3 της Διακήρυξης, όπου: «οι Οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε 

εκατονταβάθμια κλίμακα και βαθμολογία ΒΟΠ της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ ισούται με το 

προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής: 

ΒΟΠ = 100 Χ (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή 

ΒΟΠ = 100 Χ (1-47.419,35/48.387,10) = 2 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη 

 U = U ΤΟ * 80% + U ΟΠ * 20% = 97,10 * 80% + 2 * 20% = 77,68 + 0,40 = 78,08 

Πρόκειται για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, δεδομένου ότι είναι και η  

μοναδική προσφορά. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή την ανάθεση της 

υπηρεσίας :  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ» στο διαγωνιζόμενο σχήμα 

‘Κ/Ξ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’, που υπέβαλε οικονομική 

προσφορά 47.419,35 πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 58.800,00 € (47.419,35 + 11.380,65 = 

58.800,00€) 

Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή ολοκλήρωσε το 2ο Πρακτικό της, σήμερα 11/12/218  το οποίο 

υπογράφεται από την Επιτροπή σε τέσσερα αντίτυπα.  

(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.: 2/76896/14-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης & μνημείων, 

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

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 561/2018 (Α.Δ.Α: ΩΨΕΟΩ1Ρ-94Χ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού της παραπάνω υπηρεσίας, 

 Την απόφαση της Ο.Ε. με αρ. 643/2018 (Α.Δ.Α: ΩΖΞΟΩ1Ρ-ΚΚΥ) σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε  το 1
ο
 πρακτικό της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ», 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει αυτούσιο το  2
ο
 πρακτικό (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) της επιτροπής 

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη των υπηρεσιών 

«ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΡΟΔΟΥ», όπου σύμφωνα με αυτό αναθέτει την υπηρεσία στην «Κ/Ξ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΓΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που υπέβαλε οικονομική προσφορά 47.419,35 πλέον 

ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 58.800,00 € (47.419,35 + 11.380,65 = 58.800,00€). 

 

ΘΕΜΑ 19
ο
  εκτός ημερήσιας διάταξης                    Aπόφ. Αρ.  705 / 2018 (736ΑΩ1Ρ-ΦΩ5) 

Αίτημα συμβιβασμού Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσείν για εξώδικο 

καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα – ρυμοτομούμενα τμήματα 

ακινήτων τους» 

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ.πρωτ.: 2/77005/14-12-2018) 

Ο ίδιος (ο Πρόεδρος), έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την γνωμοδότηση της Νομικής 

υπηρεσίας με αρ.πρωτ.: 2/77005/14-12-2018 η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Αίτημα συμβιβασμού Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν, για 

εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα - ρυμοτομούμενα τμήματα 

ακινήτων τους.  

ΣΧΕΤ: Οι με αριθμούς πρωτ. 2/76204/11-12-2018 αίτησή τους. 

 

1. Κατά το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφια ιδ΄ και 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4071/2012 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και 

ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες: α) … 

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που 
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έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο δημοτικό 

συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που 

υπερβαίνει το παραπάνω ποσό….. 2. Για τις περιπτώσεις ιβ`, ιγ` και ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε 

μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση 

ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του 

αντικειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ` της προηγούμενης 

παραγράφου.» 

2. Κατά άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 

του άρθρου 1 του Ν. 2985/2002, το τελευταίο εδάφιο αυτής με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 

Ν.3193/2003 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 με την παρ. 1 του άρθρου 128 του 

Ν.4070/2012, «1. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του 

απαλλοτριωμένου ακινήτου κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον 

προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό 

προσδιορισμό, κατά το χρόνο της συζήτησης για τον προσδιορισμό αυτόν. Αν η συζήτηση για 

τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη 

συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 

λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Ως 

κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, 

ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που 

προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης 

κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, 

καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου. 2. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του 

απαλλοτριωμένου μετά τη δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας της 

δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης δεν υπολογίζεται ανατίμηση προερχόμενη από ενέργειες του 

ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούμενο, που έγιναν μετά την οριζόμενη από το άρθρο 3 ανακοίνωση 

της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας αυτής. «Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη 

μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου, μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης 

ή μετά τη θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση.» 

3. Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα «1. Κατά την έννοια του παρόντος νόμου, 

ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό 

της αποζημίωσης, είναι: α) ο υπόχρεος να καταβάλλει την αποζημίωση, β) ο υπέρ ου κηρύχθηκε η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα στο 

απαλλοτριούμενο. 

4. Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 

τη παρ. 7 του άρθρου 76 του Ν.4146/2013, «1. Επιτροπή προβαίνει στην εκτίμηση της αξίας του υπό 

απαλλοτρίωση ακινήτου ή απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ύψους της τυχόν οφειλόμενης κατά 

την παράγραφο 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζημίωσης. Η επιτροπή αποτελείται από τον 

Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το 

απαλλοτριούμενο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας Δημόσιας 

Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και έναν εμπειρογνώμονα, 

οριζόμενο, με αναπληρωτή, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.» 

5. Κατά το άρθρο 23 του ίδιου Κώδικα «Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης. 1. Το 

δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο και πριν από κάθε συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού 

προσδιορισμού της αποζημίωσης, επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί 

συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς σχετικό πρακτικό. Με την υπογραφή του πρακτικού από τους 

διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης περατώνεται. 2. Η αποζημίωση δύναται 

να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς. 3. Ο 

συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση ότι ο διάδικος που μετέσχε στο 
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συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 και επόμενα 

του παρόντος. Η παρακατάθεση της αποζημίωσης που καθορίστηκε με συμβιβασμό επιφέρει τη 

συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η συντέλεση όμως αυτή ισχύει με την ίδια αίρεση. 4. Ο 

συμβιβαστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης επιφέρει αποτελέσματα μόνον μεταξύ εκείνων που 

μετείχαν σε αυτόν.» 

6. Κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα «Απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 1ης 

Φεβρουαρίου 1971 και εφεξής διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος από το σημείο στο οποίο 

βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος αυτού. Εξαιρούνται τα θέματα εκείνα για τα οποία κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος έχει κοινοποιηθεί εισαγωγικό δικόγραφο της σχετικής δίκης ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη, ως προς τα οποία εφαρμόζονται 

μόνον οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος». 

7. Τέλος, κατά το άρθρο 871 ΑΚ «με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν 

με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους, ή μια αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με 

αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση».  

8. Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι η αποζημίωση του ακινήτου που 

απαλλοτριώνεται πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του κατ΄ αρχάς κατά το 

χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου της αίτησης για τον προσωρινό προσδιορισμό της 

αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν 

κατά τον κρίσιμο χρόνο τα παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την 

αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία 

συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του 

απαλλοτριωμένου ακινήτου. Ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου μετά τη 

δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη.  

9. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2882/2001, με την οποία ορίζεται ότι η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση της κυριότητας ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση 

κάθε κτίσματος, κατασκευής και δέντρου που υπάρχει πάνω σε αυτό και κάθε άλλου συστατικού του 

πράγματος, κατά τα άρθρα 953 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ανεξάρτητα από τη μνεία τους στην 

απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή στο κτηματολογικό διάγραμμα ή στον 

κτηματολογικό πίνακα, συνδυαζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 

του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., συνάγεται ότι, για να είναι πλήρης η 

αποζημίωση, η οποία οφείλεται ως αντάλλαγμα για την στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να 

περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του εδάφους, αλλά και των συστατικών του (ΑΠ 32/2015, ΑΠ 

1013/2004). 

10. Ο καθορισμός της αποζημίωσης γίνεται δικαστικώς, πρέπει δε να προηγηθεί εκτίμηση της αξίας 

του απαλλοτριωμένου ακινήτου από επιτροπή που αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής 

Υπηρεσίας του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο ακίνητο, ως 

πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας οριζόμενο από τον 

Προϊστάμενο της Υπηρεσίας και έναν εμπειρογνώμονα, οριζόμενο, με αναπληρωτή. 

11. Πριν από τη συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή τον οριστικό καθορισμό της 

αποζημίωσης το δικαστήριο επιδιώκει συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων. Εάν επιτευχθεί 

συμβιβασμός, συντάσσεται ατελώς σχετικό πρακτικό, οπότε με την υπογραφή του πρακτικού από 

τους διαδίκους η διαδικασία του προσδιορισμού της αποζημίωσης περατώνεται. Η αποζημίωση όμως 

μπορεί να προσδιορισθεί και με εξώδικο συμβιβασμό που καταρτίζεται εγγράφως και ατελώς, ο 

συμβιβαστικός δε προσδιορισμός της αποζημίωσης ισχύει με την αίρεση ότι ο διάδικος που μετέσχε 

στο συμβιβασμό θα αναγνωρισθεί τελικά ως δικαιούχος κατά τη διαδικασία των άρθρων 26 και 

επόμενα του ν. 2882/2001. Όμως σύμφωνα με τη με αριθμό 108/2007 απόφαση του VII Τμήματος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν πρόκειται για ρυμοτομική απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.1337/1983, δεν απαιτείται για την καταβολή της αποζημιωσης η αναγνώριση ως ιδιοκτήτη του 

επίμαχου ακινήτου με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών 

Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. 

12. Εξώδικος συμβιβασμός για την αποζημίωση μπορεί να γίνει και για απαλλοτριώσεις που έχουν 

κηρυχθεί μετά τις 1-2-1971 και πριν την ισχύ του ν. 2882/2001. Έτσι στην περίπτωση 

απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν μετά τις 1-2-1971 εφόσον ο καθορισμός της τιμής μονάδας 

αποζημίωσης γίνεται σήμερα θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 2882/2001 και άρα δεν θα 



343  

εφαρμοστεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 1892/1990 κατά την οποία «Σε περίπτωση που ο 

ιδιοκτήτης του απαλλοτριωμένου ακινήτου αποδέχεται προ του, κατά το άρθρο 18 του ν.δ. 797/1971, 

προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, την κατά τις κείμενες διατάξεις καθορισθείσα 

αντικειμενική αξία, ως οριστική τιμή λαμβάνεται η αντικειμενική αυτή αξία και παρέλκει η 

διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδας και  τα άρθρα 17, 18 και 19 ν.δ. 797/1971….». Επομένως ο 

καθού η απαλλοτρίωση και ο κύριος του απαλλοτριωμένου ακινήτου μπορούν σήμερα να 

συμφωνήσουν στα πλαίσια εξώδικου συμβιβασμού να καθορίσουν την τιμή μονάδας αποζημίωσης 

και κάτω της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

13. Εξάλλου ο συμβιβασμός αποτελεί αμφοτεροβαρή σύμβαση, η οποία αν μεν γίνεται στα πλαίσια 

εκκρεμούς δίκης υπό τους όρους του άρθρου 293 του ΚΠολΔ επιφέρει, αυτοδικαίως, κατάργηση της 

εκκρεμούς δίκης, ενώ αν έγινε εκτός εκκρεμούς δίκης (εξώδικος) κρίνεται ως προς το κύρος του κατά 

τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (παρ. 2 άρθρου 293 ΚΠολΔ). Βασική προϋπόθεση για τη 

συγκρότηση του συμβιβασμού είναι η αμοιβαία υποχώρηση των μερών. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν 

λαμβάνεται με τη στενή τεχνική έννοια του όρου, αλλά υπό ευρεία έννοια των εν γένει συναλλαγών. 

Δεν είναι απαραίτητο έτσι να αφορά η παραίτηση ή υποχώρηση ένα μέρος της εκκρεμούς σχέσης. 

Αρκεί ότι ο διάδικος ή το ένα συμβαλλόμενο μέρος προβαίνει σε μία θυσία, γιατί σε αντίστοιχη θυσία 

προβαίνει και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η υποχρέωση στην οποία προβαίνει το ένα μέρος δεν 

είναι απαραίτητο να είναι ισάξια προς την υποχώρηση του άλλου μέρους (ΑΠ 138/2014). Για τη 

σύναψη της σύμβασης του συμβιβασμού απαιτείται πρόταση του ενός από τα μέρη να διαλύσουν με 

αμοιβαίες υποχωρήσεις έριδα ή αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση και αποδοχή της πρότασης από 

το άλλου μέρος (ΟλΑΠ 578/1980, ΑΠ 1416/2008). Για την κατάρτιση του συμβιβασμού αρκεί να 

συνάγεται η βούληση των μερών για την επιδίωξή του από το περιεχόμενο της σύμβασης, χωρίς να 

είναι αναγκαία η πανηγυρική διατύπωση του σχετικού όρου (ΑΠ 1416/2008).  

14. Στην προκειμένη περίπτωση με το από 16-1/01-02-1973 Β.Δ εγκρίθηκε η επέκταση του 

ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ρόδου στις περιοχές Ανάληψη και Ροδίνι και καθορίστηκαν τα 

ελάχιστα όρια αρτιότητας και οι λοιποί όροι δόμησης των οικοπέδων, ενώ με την Χ.Ο.Π./Ε.Π.Α. 

25/22-3-1994 (Φ.Ε.Κ. 403Δ1/264-1994) απόφαση του Νομάρχη Δωδ/σου (βλ. σχετ. 1) εγκρίθηκε η 

πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου στις περιοχές αυτές και 

σε εκτέλεση της μελέτης αυτής εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου 

μας η με αριθμό 10/2014 πράξη προσκύρωσης – τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω 

ρυμοτομίας στην περιοχή των κ.μ. 548 και 548
Α
 γαιών Ρόδου (Ο.Τ. 353

α
, 362,363, 364, 369, 374 και 

375) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ρόδου (βλ. σχετ. 2) Η παραπάνω πράξη 

συνοδευομένη από το από 1 Οκτωβρίου 2014 τοπογραφικό κτηματολογικό διάγραμμα της περιοχής 

με κλίμακα 1:500 που συντάχθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Λεγάκη Ξενοφώντα κυρώθηκε με τη με 

αριθμό πρωτ. 1477/11-3-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου 

Φλεβάρη Ιωάννη (βλ. σχετ. 3α) και έγινε διοικητικά τελεσίδικη, όπως προκύπτει από το με αριθμό 

πρωτ. 5071/24-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Δωδ/σου (βλ. σχετ. 

3β).  

15. Σύμφωνα με την παραπάνω με αριθμό 10/2014 πράξη προσκύρωσης – τακτοποίησης και 

αναλογισμού ο Δήμος μας πρέπει να αποζημιώσει το ακίνητο με κτηματολογική μερίδα 548 γαιών 

Ρόδου για διάφορα τμήματά του συνολικής έκτασης 779,99 τ.μ., και το ακίνητο με κτηματολογική 

μερίδα 548
Α
 γαιών Ρόδου για διάφορα τμήματά του συνολικής έκτασης 398,78 τ.μ.. ιδιοκτησίας των 

Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν. 

16. Για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, που επήλθε με την επέκταση του σχεδίου πόλεως Ρόδου 

έπρεπε να καθοριστεί η οριστική αποζημίωση και να καταβληθεί αυτή. Έτσι, μετά από αίτηση των 

Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 

2882/2001 με την από 20-5-2016 έκθεσή της προσδιόρισε την αξία των τμημάτων των παραπάνω 

ακινήτων, λόγω του ότι όλα τα τμήματα δεν εμπίπτουν στον ίδιο τομέα προσδιορισμού των 

αντικειμενικών αξιών, ως εξής ανά τμήμα, ανάλογα σε ποιο τομέα εμπίπτει το καθένα: α) για τα 

τμήματα των παραπάνω ακινήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 21.3/13.2
α
, 21.4/13.1, 

21.6/13.3 και 21.9/13.51, 21.15/13.4 της παραπάνω πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης και 

αναλογισμού στο ποσό των 332,10 ευρώ, β) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.7/13.9 

της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, γ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 

21.10/13.6α της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, δ) για το τμήμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 21.11/13.11α της ίδιας πράξης στο ποσό των 311,40 ευρώ, ε) για το τμήμα που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.4α της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, στ) για το 

τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.6α. της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, ζ) 

για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.14/14.9α της ίδιας πράξης στο ποσό των 311,52,80 

ευρώ και η) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.16/13.10 της ίδιας πράξης στο ποσό 

των 311,40 ευρώ. Η αντικειμενική αξία των ρυμοτομούμενων τμημάτων ακινήτων με κτηματολογικές 

μερίδας 548 και 548
Α
 γαιών Ρόδου έχει καθοριστεί από τη Δ.Ο.Υ. Ρόδου ανάλογα με τον τομέα στον 

οποίο εμπίπτει κάθε τμήμα αυτών στο ποσό των 311,40 ευρώ και 352,80 ευρώ. 

17. Στη συνέχεια ο Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και ο Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν άσκησαν 

εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 17-6-2015 και με αριθμό κατάθεσης 102/18-6-2015 αίτησή τους, 

που απευθυνόταν στο Μονομελές Εφετείο Δωδ/σου, που σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούσαν αν 

καθοριστεί η προσωρινά τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα των ακινήτων 

τους στο ποσό των 1.000,00 ευρώ. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 202/2017 απόφαση 

του Μονομελούς Εφετείου Δωδ/σου, που σας επισυνάπτω, με την οποία καθορίστηκε η προσωρινή 

τιμή μονάδας αποζημίωσης: α) για τα τμήματα των παραπάνω ακινήτων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 21.3/13.2°, 21.4/13.1, 21.6/13.3 και 21.9/13.51, 21.15/13.4 της αναφερόμενης στο 

σκεπτικό πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης και αναλογισμού στο ποσό των 332,10 ευρώ, β) για 

το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.7/13.9 της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, γ) 

για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.10/13.6° της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 

ευρώ, δ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.11/13.11
α
της ίδιας πράξης στο ποσό των 

311,40 ευρώ, ε) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.4° της ίδιας πράξης στο ποσό 

των 352,80 ευρώ, στ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.6° της ίδιας πράξης 

στο ποσό των 352,80 ευρώ, ζ) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.14/14.9° της ίδιας 

πράξης στο ποσό των 311,40 ευρώ και η) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.16/13.10 

της ίδιας πράξης στο ποσό των 311,40 ευρώ. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε ο Δήμος Ρόδου 

στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των παραπάνω, την οποία καθόρισε στο ποσό των 500 ευρώ 

για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους καθώς και για τα αναγκαία έξοδα και σε 

ποσοστό 1,5% επί της καθορισθείσας αποζημίωσης ως αμοιβή του ίδιου πληρεξουσίου δικηγόρου για 

τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων.    

18. Η απόφαση αυτή επιδόθηκε στο Δήμο Ρόδου στις 8-12-2017, ο οποίος δεν άσκησε μέσα σε έξι 

(6) μήνες από την επίδοση αίτηση στο τριμελές Εφετείου Δωδ/σου για τον καθορισμό της οριστικής 

τιμής μονάδας αποζημίωσης, αντίθετα ο Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και ο Αλή Μαντάρ του 

Χουσεϊν άσκησαν εμπρόθεσμα εναντίον του Δήμου Ρόδου την από 5-1-2018 και με αριθμό 

κατάθεσης 6/8-1-2018 αίτησή τους, που στρέφεται κατά του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο 

Τριμελές Εφετείο Δωδ/σου, με την οποία ζητούν να καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας 

αποζημίωσης στο ποσό των 1.000,00 ευρώ, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 20-4-2018 και μετά από 

αναβολή η 22-3-2019. 

19. Ήδη ο Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και ο Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν, που με τη με αριθμό 

……….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι της παραπάνω 

αποζημίωσης που καθορίστηκε με την παραπάνω με αριθμό 202/2017 απόφαση του Μονομελούς 

Εφετείου Δωδ/σου, υπέβαλαν στο Δήμο Ρόδου την από 11-12-2018 αίτησή τους, που πήρε αριθμό 

πρωτ. 2/76204/11-12-2018, με την οποία ζητούν να καθοριστεί συμβιβαστικά η τιμή μονάδας 

αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα των παραπάνω ακινήτων τους.     

20. Ενόψει όλων των παραπάνω και του ότι ο Δήμος Ρόδου δεν άσκησε αίτηση για καθορισμό της 

οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, λόγω του ότι θεώρησε ότι η καθορισθείσα προσωρινή τιμή 

μονάδας ήταν ικανοποιητική για αυτόν, κατά την άποψή μου είναι συμφέρον του Δήμου να 

συμβιβαστεί με τους Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή Μαντάρ του Χουσεϊν, καταβάλλοντας 

σαυτούς ότι επεδίκασε η παραπάνω με αριθμό 202/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 

Δωδ/σου. Γιαυτό θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Επιτροπή σας για την εξώδικη επίλυση της 

διαφοράς, κατά το άρθρο 214
Α
 Κ.Πολ.Δ. ή για την κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει.  

(Ακολουθεί η υπογραφή του Νομικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου) 

Ο κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο ενημέρωσε ότι δεν έχει 

εκδοθεί ακόμη η απόφαση αναγνώρισης των αιτούντων των συμβιβασμό, μπορεί όμως να προχωρήσει 
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η Οικονομική Επιτροπή στη λήψη σχετικής απόφασης υπό την αίρεση αναγνώρισης των αιτούντων ως 

δικαιούχων της αποζημίωσης.     

Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/77005/14-12-2018 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72, παραγρ. 1, εδάφιο (ιδ) του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 77 του 

4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να εισηγηθεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο παραπέμπει την υπόθεση λόγω 

αρμοδιότητας, να συμβιβαστεί ο Δήμος Ρόδου με τους Ιμπραήμ Μαντάρ του Χουσεϊν και Αλή 

Μαντάρ του Χουσείν, για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα – 

ρυμοτομούμενα τμήματα ακινήτων τους με κτηματολογικές μερίδες 548 και 548
Α
 γαιών Ρόδου, 

καταβάλλοντας σαυτούς, ανά ½ στον καθένα, μετά την αναγνώρισή τους νόμιμα ως δικαιούχων της 

αποζημίωσης, όσα αναφέρονται στη με αριθμό 202/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 

Δωδ/σου, ήτοι: α) για τα τμήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 21.3/13.2°, 21.4/13.1, 21.6/13.3 

και 21.9/13.51, 21.15/13.4 της αναφερόμενης στο σκεπτικό πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης και 

αναλογισμού στο ποσό των 332,10 ευρώ, β) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 

21.7/13.9 της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, γ) για το τμήμα που αναφέρεται στην 

παράγραφο 21.10/13.6° της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, δ) για το τμήμα που αναφέρεται 

στην παράγραφο 21.11/13.11
α
της ίδιας πράξης στο ποσό των 311,40 ευρώ, ε) για το τμήμα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.4° της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, στ) για το 

τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.12/14.6° της ίδιας πράξης στο ποσό των 352,80 ευρώ, ζ) 

για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.14/14.9° της ίδιας πράξης στο ποσό των 311,40 

ευρώ και η) για το τμήμα που αναφέρεται στην παράγραφο 21.16/13.10 της ίδιας πράξης στο ποσό 

των 311,40 ευρώ. Να καταβάλει επίσης ο Δήμος Ρόδου στους παραπάνω τα δικαστικά έξοδα των 

παραπάνω, ποσού 500 ευρώ για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους καθώς και τα 

αναγκαία έξοδα και σε ποσοστό 1,5% επί της καθορισθείσας αποζημίωσης ως αμοιβή του ίδιου 

πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων, όπως έκρινε η παραπάνω 

απόφαση. 

 

ΘΕΜΑ 20
ο
 εκτός ημερήσιας διάταξης                  Aπόφ. Αρ.  706 / 2018 (6ΚΥΡΩ1Ρ-ΡΚΥ ) 

 Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αγωγής χρησικτησίας του Δήμου Ρόδου τμήματος 

142,85 τμ. του ακινήτου με Κ.Μ. 182 γαιών Λίνδου.  

(Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ.2/77081/14-12-2018) 

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

υπηρεσίας Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/77081/14-12-2018, ως κατωτέρω:  

 

«ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί του 3/76528/2018 εγγράφου ΔΚ Λινδίων  

Επί του παραπάνω εγγράφου της ΔΚ Λινδίων θεωρούμε σύννομη και επιβαλλόμενη την άσκηση 

της σχετικής αγωγής  χρησικτησίας από τον Δήμο του τμήματος των 142,85 τ.μ. του ακινήτου με ΚΜ 

182 γ. Λίνδου, όπως εμφαίνεται υπό στοιχεία γωνιών «1,2,3,4,5,1» στο από Ιούλιο 2018 τοπογραφικό 

διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Αντώνη Χατζηιωάννου, καθώς έχει συμπληρωθεί ο νόμιμος 

χρόνος κατοχής του από το έτος 1993 μέχρι σήμερα με κατασκευή χώρου δημόσιας υγιεινής και 

αντλιοστασίου και επιβάλλεται η διασφάλιση τους για τις λειτουργικές ανάγκες της Κοινότητας και 

εισηγούμαστε την άσκηση αγωγής αυτής στο αρμόδιο υλικά πολιτικό Δικαστήριο Ρόδου, για την 

οποία όμως απαιτείται η έγκρισή σας.  

Παρακαλούμε για την απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψόψιν η 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου (αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται οι 

μέχρι σήμερα ενέργειές του.» 

(Ακολουθεί η υπογραφή του νομικού συμβούλου Δήμου Ρόδου κου Στάγκα Μανώλη) 
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Ο Πρόεδρος, αμέσως μετά, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. πρωτ.: 2/77081/14-12-2018 εισήγηση της νομικής υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 77 του 

4555/2018, 

 Την με αριθ. 657/2018 (Α.Δ.Α.: ΩΜ0ΣΩ1Ρ-ΚΜΚ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με 

θέμα λήψη απόφασης για την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης 

προγραμματισμένης συνεδρίασης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, 

Α) Εγκρίνεται η άσκηση της σχετικής αγωγής  χρησικτησίας από τον Δήμο του τμήματος των 142,85 

τ.μ. του ακινήτου με ΚΜ 182 γ. Λίνδου, όπως εμφαίνεται υπό στοιχεία γωνιών «1,2,3,4,5,1» στο από 

Ιούλιο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ Αντώνη Χατζηιωάννου, καθώς 

έχει συμπληρωθεί ο νόμιμος χρόνος κατοχής του από το έτος 1993 μέχρι σήμερα με κατασκευή χώρου 

δημόσιας υγιεινής και αντλιοστασίου και επιβάλλεται η διασφάλιση τους για τις λειτουργικές ανάγκες 

της Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου κ. Στάγκα Μανώλη 

(αρθρ. 72 § 1 εδ. ιγ  και § 2 Ν. 3852/2010) και εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειές του. 

 

Β) Εγκρίνονται οι μέχρι σήμερα ενέργειες του νομικού συμβούλου του Δήμου Ρόδου κ.Στάγκα 

Μανώλη.  

 

 

Σ’ αυτό το σημείο, μετα το πέρας του θέματος της ημερήσιας διάταξης, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής η λήξη της παρούσας συνεδρίασης. 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              

    

Διακοσταματίου Σάββας            

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Κορωναίος Ιωάννης 

Μουτάφης Δήμος – Μιχαήλ 

Σταυρής Μιχαήλ 

Παλαιολόγου Μιχαήλ 

Σαρικάς Γεώργιος  

Χατζηλαζάρου Μαρία 

 

       

                                                 
i 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.  


