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                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                             Ρόδος  14-02-2020 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                     
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Αριθμ. Πρωτ: 2/7931 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-35445                                           
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 470 
 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «Λοιπές 

αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 

επαγγελματία» Απομαγνητοφώνηση- Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής  

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.) 

2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 209 

4. Το Π.Δ.80/2016 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  

6. Την απόφαση 4452 (17/09/2019) του Δημάρχου για την εκχώρηση των 

αρμοδιοτήτων. 

7. Το άρθρο 6 παράγραφος 14 του Ν.4071/2012 

8. Tις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και  313/2017 

9. Το πρωτογενές αίτημα του  ΚΗΜΔΗΣ 20REQ006267708 2020-02-10 

10. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί. 

11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚHΜΔΗΣ 20REQ006285055  2020-02-13 

Την αναγκαιότητα για την όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε.  :  
00-6117.0001  ποσού 24.000,00 ευρώ για το έτος 2020.  
 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 
Α. Ανακοινώνει τη πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση εγγράφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την υπηρεσία 
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«Λοιπές αμοιβές λοιπών  εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 

ελεύθερου επαγγελματία» συγκεκριμένα Απομαγνητοφώνηση- Επιμέλεια 

Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που έχει ως εξής: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

«Απομαγνητοφώνηση – Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

  
CPV: 79550000-4 

Η παρούσα μελέτη αφορά την Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού 
Συμβουλίου για 3 μήνες του 2019 και για το έτος 2020, από ανάδοχο.  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 §1 του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/τ.Α'/2006) προβλέπεται ότι “...Τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζονται με την βοήθεια 

μαγνητοφωνικής συσκευής ή “βίντεο” ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο...”. 
 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της §9 του ιδίου ως άνω άρθρου, η οποία 
προστέθηκε με το άρθρο 9 §3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11.4.2012), 
προβλέπεται ότι “...Οι εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, 
απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας και αναπαραγωγής των πρακτικών των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 
υπηρεσιών...”. 
 
Η εκτέλεση της εργασίας διαχείρισης πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της 
Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) 
{διαδικτυακή μεταφορά αρχείων, ηλεκτρονική διαχείριση (απομαγνητοφώνηση, 
αρχική επεξεργασία, μορφοποίηση, σελιδοποίηση), φιλολογική επιμέλεια, έντυπη και 
ηλεκτρονική έκδοση} θα γίνει βάσει των ακόλουθων προδιαγραφών: 
Η εργασία θα γίνει από Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που μπορούν να ανταποκριθούν 
στην πραγματοποίησή της.  
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
προηγμένης τεχνολογίας, ώστε τα πρακτικά να αποδίδονται με την μεγαλύτερη 
δυνατή πιστότητα.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
18.094,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την κάλυψη της ανωτέρω 
ανάγκης του Δήμου Ρόδου, και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.  
 
Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης 
κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης, κατόπιν συλλογής 
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σφραγισμένων προσφορών και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών .  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε εξωτερικό φάκελο 
σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή (ονομασία, 
ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ).  
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.  
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές τις τεχνικής έκθεσης απορρίπτεται. 
Τα προς κατάθεση δικαιολογητικά είναι:  
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντ’αυτού υπεύθυνη Δήλωση, όπως προβλέπει 
το ισχύον πλαίσιο του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Φορολογική ενημερότητα.  

• Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).  

• Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο 
οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του), (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 το έντυπο τιμολόγιο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο κατάλληλα το οποίο θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης της 
προσφοράς.  

 
Η εργασία διαχείρισης των πρακτικών, αναλυτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
 
1. Διαδικτυακή Μεταφορά Αρχείων, ηχογραφημένων σε ψηφιακούς εγγραφείς του 
Δήμου με αποστολή σε server του αναδόχου.  

2. Ηλεκτρονική Διαχείριση Πρακτικών, ήτοι απομαγνητοφώνηση - αρχική 
επεξεργασία (κατά λέξει καταγραφή των συζητήσεων – αποφάσεων μεταξύ των 
συμβούλων, μορφοποίηση, σελιδοποίηση.  
 
Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής μορφοποίησης, επεξεργασίας και σελιδοποίησης 
του κειμένου, θα πρέπει να εντάσσονται στο κείμενο οι παρακάτω θεματικές 
ενότητες:  

 Περίληψη της Ημερήσιας Διάταξης  

 Καταγραφή έγκρισης ή μη των θεμάτων (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία με 
ανάλογη αποτύπωση των μειοψηφούντων, αν υπάρχουν)  

 Αριθμός Απόφασης εκάστου θέματος  

 Παρόντες – Απόντες της συνεδρίασης  

 Πίνακας αναζήτησης θεμάτων  

 Πίνακας υπογραφών  

 Πίνακας ευρετηρίου με τα ονόματα των ομιλούντων και τις αντίστοιχες σελίδες 
που περιέχονται οι ομιλίες και παρεμβάσεις τους.  

 
Διάταξη Σελίδας:  

 Κείμενο: Βασικό  

 Γραμματοσειρά: Verdana ή Tahoma μεγέθους 10 -12 
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 Απόσταση χαρακτήρων : Κανονική  

 Διάστιχο 1.15  

 Περιθώρια: 2-2,5 Χ 2-2,5  

3. Φιλολογική επιμέλεια κειμένου, ήτοι διόρθωση – φιλολογική επιμέλεια των 
απομαγνητοφωνημένων πρακτικών για τη μέγιστη δυνατή αποτύπωση του 
προφορικού λόγου.  

4. Ασπρόμαυρο φωτοαντίγραφο Α4 σε ψηφιακή μονάδα με χαρτί τύπου 
“business”, ή αντίστοιχου, 80 γρ.  

5. Βιβλιοδεσία με ράχη κολλητή και εκτύπωση εξώφυλλου Α4 από χαρτί τύπου 
“velvet”, ή αντίστοιχου, 250 γρ., έγχρωμου.  
 
Στο εξώφυλλο θα υπάρχει: 

 το λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή του Δήμου, ή και τα 2 μαζί,  

 Οι τίτλοι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
με τη δομή που περιγράφονται.  

 Η Δημοτική Περίοδος που αφορά π.χ. Δημοτική Περίοδος 201…..  

 Ο αριθμός της συνεδρίασης του ΔΣ ή της ΟΕ ή της ΕΠΟΙΖΩ και η ημερομηνία 
διεξαγωγής της με την παρακάτω δομή π.χ. Έντυπη Έκδοση της ...ης Συνεδρίασης 
Δ.Σ ή Ο.Ε. ή ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Ρόδου, Δευτέρα, …/…/201….  

 
6. Ηλεκτρονική έκδοση της συνεδρίασης σε word & pdf αρχείο κειμένου. Να 
αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω για το εξώφυλλο, δεν 
χρειάζεται να υπάρχει το λογότυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας.  
Κάθε βιβλιοδετημένο τεύχος (θα αναγράφονται οι σελίδες), θα αφορά μία και μόνον 
συνεδρίαση.  
 
7. Στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται βιβλιοδέτηση σε ένα ενιαίο τεύχος των 
πρακτικών του Δ.Σ και της Ο.Ε ή της ΕΠΟΙΖΩ ξεχωριστά με θερμοκολλητικό 
εξώφυλλο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
ενός ολόκληρου ημερολογιακού έτους.  
 
Ο μειοδότης ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει την εργασία του ως 
ακολούθως:  

1) Αποστολή (με e–mail) του Ηλεκτρονικού Αρχείου των απομαγνητοφωνημένων 
πρακτικών (σε ανεπεξέργαστη μορφή) του εκάστοτε συλλογικού οργάνου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
μέρα αποστολής του ηχογραφημένου αρχείου για συνεδριάσεις που η διάρκειά 
τους δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ή εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
αν διάρκεια της συνεδρίασης υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες.  

2) Αποστολή (με e-mail) του Ηλεκτρονικού Αρχείου των απομαγνητοφωνημένων, 
επεξεργασμένων και φιλολογικά επιμελημένων πρακτικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του Δήμου, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της 
συνεδρίασης.  

3) Αποστολή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ως περιγράφεται ανωτέρω υπό 4., 
5 & 6.) των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ ή της Ο.Ε. ως εξής: 
Βιβλιοδετημένα τεύχη: δύο (2).  
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4) Αποστολή σε έντυπη μορφή του ενιαίου τεύχους των πρακτικών του Δ.Σ και της 
Ο.Ε και της ΕΠΟΙΖΩ με θερμοκολλητικό εξώφυλλο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ενός ολόκληρου έτους ως εξής:  

- Βιβλιοδετημένο τεύχος Δ.Σ.: ένα (1)  

- Βιβλιοδετημένο τεύχος Ο.Ε.: ένα (1)  

- Βιβλιοδετημένο τεύχος Ε.ΠΟΙ.ΖΩ: ένα (1) 

Το πλήθος και η διάρκεια των συνεδριάσεων εκτιμώνται κατά μέσο όρο ως 
ακολούθως (για το έτος 2020): 
 

Όργανο Μ.Ο. 
συνεδριάσεων 
(βάσει προηγ. 

ετών) 

Μ.Ο. διάρκειας 
ανά συνεδρίαση 

Μ.Ο. συνολικής 
διάρκειας 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

22 5 ώρες 110 ώρες 

Οικονομική 
Επιτροπή 

40 2 ώρες 80 ώρες 

Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής 

25 3 ώρες 75 ώρες 

 
Για το έτος 2019 οι συνεδριάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και τα παραδοτέα θα 
προσκομιστούν εντός μηνός από την παράδοση των μαγνητοφωνήσεων που 
κατέχει ο Δήμος. Συγκεκριμένα για το τελευταίο τρίμηνο του 2019 το πλήθος και η 
διάρκεια των διενεργημένων συνεδριάσεων έχουν ως ακολούθως: 
 

Όργανο Διενεργημένες 
συνεδριάσεις 

Συνολική 
Διάρκεια 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 

3 17 ώρες 

Οικονομική 
Επιτροπή 

6 12 ώρες 

Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής 

5 10 ώρες 

 
Η δαπάνη της υπηρεσίας για το έτος 2020 προϋπολογίζεται σε  ευρώ με ΦΠΑ, που έχει 
ανάγκη η υπηρεσία μας, προκειμένου να προχωρήσετε στην διαδικασία για την 
υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση – Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 
σε βάρος του Κ.Α: 00-6117.0001 του έτους 2020 «Λοιπές αμοιβές εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία». 
 
Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου 
των 18.094,08 € για το έτος 2020 εάν δεν προκύπτει από την αποτίμηση του χρόνου 
των συνεδριάσεων. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

«Απομαγνητοφώνηση – Επιμέλεια Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

  
CPV: 79550000-4 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος 
ανά 

μονάδα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην 
Τεχνική έκθεση της 
υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

127 48,00  6.096,00 

2 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην 
Τεχνική έκθεση της 
υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

92 48,00 4.416,00 

3 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην 
Τεχνική έκθεση της 
υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

85 48,00 4.080,00 

ΣΥΝΟΛΟ 14.592,00 
ΦΠΑ 24% 3.502,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.094,08 
Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος όπως ορίζουν οι 
όροι της Τεχνική Έκθεσης. 
Η τιμή μονάδας μορφώθηκε μετά από έρευνα αγοράς.  
Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν για την πληρωμή του 
τιμήματος, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν επιβληθεί νομοθετικά. Αναθεώρηση 
τιμής κατά την διάρκεια της σύμβασης δεν είναι εφικτή. 
Επί ποινή αποκλεισμού ο Οικονομικός φορέας πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά  
ΙSO 9001:2015  
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής  
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την Απομαγνητοφώνηση – Επιμέλεια 
Πρακτικών συλλογικών οργάνων Δήμου Ρόδου (Δημοτικό Συμβούλιο, 
Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής). 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Τον Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/08.06.2006 τεύχος Α). 
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010). 
4. Το Π.Δ. 80/2016 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια». 
6. Την υπ’ αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών, 
«κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες 
& παραοχή οδηγιών». 
7. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 
85/11.04.2012, τεύχος Α). 
8. Τον Ν. 2362/1995 περί «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 
9. Τον Ν. 3871/2010, όπως ισχύει σήμερα. 
10. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – 
Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – Δημόσια Λογιστική και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 
11. Τον Ν. 3414/2005 περί «Τροποποίησης του Ν. 3310/2005 περί «Μέτρων για τη 
διασφάλιση και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων»» (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005). 
12. Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018). 

13. Το Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019). 
 
Άρθρο 3ο . Συμβατικά Στοιχεία 
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος και θα 
αποτελούν όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης είναι: 
• Η υπογραφείσα σύμβαση. 
• Η Τεχνική Έκθεση (Τεχνικές Προδιαγραφές και Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) 
• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
• Η Οικονομική προσφορά 

 

 
Άρθρο 4ο. Τιμές προσφορών και Ισχύς προσφορών  
 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας 
σύμβασης προμηθειών, η τιμή της υπηρεσίας  δίνεται ανά μονάδα, όπως 
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καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις 
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό 
έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, 
υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον 
προϋπολογισμό δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι 
τιμές μονάδας, τα γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

 
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται 
για το σύνολο των υπό παροχή υπηρεσιών επί του σχεδίου Εντύπου της 
αναθέτουσας αρχής,  για κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την 
περίπτωση η συνολική  προσφορά του προμηθευτή για τις υπό παροχή υπηρεσίες 
(ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού Ενδεικτικού προϋπολογισμού) θα παραμένει 
σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή 
μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας έως 31 Δεκεμβρίου 2020  
τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με ότι 
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την 
τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των υπηρεσιών 
κατά ενότητα να επηρεάζουν καθοιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς 
του η οποία γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του 
Γενικού εκτιμώμενου κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 
5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους 
οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα.  
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης 
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες.  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 
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δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί 
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
Άρθρο 5ο. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης 
της Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή 
να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

4. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπο 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. 
 

Άρθρο 6ο. Απόρριψη Προσφορών  
 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

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 τη συμπλήρωση 
της, σύμφωνα με το άρθρο 102.  

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 το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, 
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα 
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έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η 
κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως 
προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται στην παρούσα ΣΥ 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

Άρθρο 7ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας 
ανάθεση.  Συνεπώς προτείνεται για την υποβολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής 
έκθεσης να μη προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός με την προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται 
για υπηρεσία η οποία παρέχεται σταδιακά (ανά μήνα) και η οποιαδήποτε διακοπή της 
δεν κρίνεται ότι μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.  
 

Άρθρο 8ο. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 
προβλέπεται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το 
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 
B) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου 
ετήσιου κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής 
επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που 
πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

 

Άρθρο 9ο  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά 
Νόμο Επιτροπή. 
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Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
 

 Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

 Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

 Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

 Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

 Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους.  

 Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

 Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

 Την συμφωνηθείσα τιμή.  

 Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 
κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

 Τον τρόπο παραλαβής.  

 Τον τρόπο πληρωμής.  

 Εις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

 Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 
εμπεριέχεται στην παρούσα ΓΣΥ.  

 
Η σύμβαση υπογράφεται για το Δήμο Ρόδου από τον Δήμαρχο ή τον αναπληρωτή 
του.  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
(άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα 
φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή/και τον 
ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) μπορούν 
να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της 
και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα 
εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
 

Άρθρο 10ο .ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ 
από τη διαδικασία σύμβασης   
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 335 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

ΑΔΑ: ΩΜΞΥΩ1Ρ-5Μ3



12 

 

 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται 
τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και στη Σύμβαση ως όρος σύμφωνα με 
τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τις διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λ.π. 
δηλαδή, να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την ισχύουσα οικεία (κλαδική) 
Σ.Σ.Ε., να τηρεί το νόμιμο ωράριο, να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, να τηρεί τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί 
παράβαση των ανωτέρω όρων, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο 
εταιρεία. 
4.Το απασχολούμενο εργατικό προσωπικό, ουδεμία εργασιακή σχέση έχει με το 
Δήμο Ρόδου και για εργατικά ατυχήματα ή παντός είδους ατυχήματα, που τυχόν 
συμβούν, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Ρόδου και αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο 
ανάδοχος. 
5. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται από άτομα  που θα ομιλούν και θα κατανοούν 
πλήρως την ελληνική γλώσσα καθώς θα επιχειρουν σε ανοιχτούς κοινόχρηστους 
χώρους. 

6.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίζει να μην αναθέσει τη σύμβαση στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016  

7. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 
οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

8. Η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις 
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει 
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337, β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης 
της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 και ως τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 305, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον 
ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 
258 ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 11ο :Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανά δίμηνο και κατά το 
τμήμα του οικονομικού αντικειμένου που θα έχει ολοκληρωθεί εντός του διμήνου 
(συνεδριάσεις οργάνων), μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση του 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, με την 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα 
δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές 
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μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-
2013/τ. ΠΡΩΤΟ.  
Τον 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.  
Για την παραλαβή των υπηρεσιών τμηματική και οριστική ισχύουν τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 12ο : Παρακολούθηση της σύμβασης  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την Δ/νση  Διοικητικών Υπηρεσιών , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
4412/2016.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπηρεσιών είναι διάφορη της 
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για την παραλαβή του αντικειμένου.  
 
Άρθρο 13ο : Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της & Λύση 
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 του αρμοδίου οργάνου. 
Τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου είναι πιθανή εξαιτίας της αδυναμίας 
προσδιορισμού επακριβώς του συνολικού χρόνου των συνεδριάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Δήμου (ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καταρτίζεται με 
βάση τα απολογιστικά στοιχεία προηγούμενων 2 ετών). Σε κάθε περίπτωση η 
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 
Στην περίπτωση που με τη λήξη της ημερομηνίας της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί 
το συμβατικό ποσό, ο Δήμος Ρόδου έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη χρονική ισχύ 
της σύμβασης μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου με απλή 
έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου μετά από  απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
(Οικονομική Επιτροπή). 
 
 
Άρθρο 14ο : Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο  
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
Άρθρο 15ο: Εκχώρηση έργου 
Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σε 
τρίτους. 
 
Άρθρο 16ο: Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο ή τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 
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Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες 
ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιος, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα αρχικά με οποιοδήποτε 
τρόπο και τελικά εγγράφως και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 
συνεργασία με το άλλο μέρος να υπερβεί τι συνέπειες και τα προβλήματα που 
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 17ο: Αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 
 
Άρθρο 18ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 19ο : Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου 
Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
Ν.4412/2016. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της 
υπηρεσίας που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν 
σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ρόδου 

 
 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Τεχνική 
έκθεση της υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

127 

  

2 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Τεχνική 
έκθεση της υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

92 

3 Απομαγνητοφώνηση – 
Επιμέλεια Πρακτικών 
Συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου (σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην Τεχνική 
έκθεση της υπηρεσίας) 

Ώρα 
μαγνητοφωνημένη 

85 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

 
Στη προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος όπως ορίζουν οι όροι της 
Τεχνική Έκθεσης. 
Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν για την πληρωμή του 
τιμήματος, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που τυχόν επιβληθεί νομοθετικά. Αναθεώρηση 
τιμής κατά την διάρκεια της σύμβασης δεν είναι εφικτή. 
Η παρούσα προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες και συνοδεύεται επί ποινή 
αποκλεισμού από  πρότυπο ISO 9001:2015 

 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 

ΑΔΑ: ΩΜΞΥΩ1Ρ-5Μ3



16 

 

 

προσφορών από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους που διαθέτουν όλα τα 

ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι η 

υπηρεσία  να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην 

παρούσα.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου  

1α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας       
οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του 
οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά 
μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, 
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς. 

         B) Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλη την 

υπηρεσία  της πρόσκλησης. 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020. 

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Ρόδου, 

Καποδιστρίου 3-5 την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. Για 

περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, στο τηλέφωνο: 22410-35445, στη κ. Κακάκη Υπακοή 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην 

ιστοσελίδα από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

                                                                                             

Ο Αντιδήμαρχος 

   Οικονομικών 

 

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ         
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών 

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, με 

απόδειξη ) 

.  

ΑΔΑ: ΩΜΞΥΩ1Ρ-5Μ3



17 

 

 

 
 

ΑΔΑ: ΩΜΞΥΩ1Ρ-5Μ3


		2020-02-14T12:01:22+0200
	Athens




