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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
ΑΔΑ: 6Λ37ΟΡΘ5-4ΩΕ 

 
      ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ 

ΑΔΑΜ:21PROC008290980 17-03-2021 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
                                                                              

Ρόδος   16 /03/2021   
                                                                              Αρ. Πρωτ: 487     

      

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.  42  /2021 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου Δ.Ο.Π) 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 38-118  και γενικά τις διατάξεις του Ν.4412/16  

2. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

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

4. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. 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”, 

7. Την ανάγκη της εν θέματι προμήθειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του ΔΟΠ. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον  

Κ.Α.:  10-6631  του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π για το έτος 2021 

9. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ με ΑΔΑΜ: 

21REQ008260519/ 10-03-2021 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο  Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ με ΑΔΑΜ: 

21REQ008270725/11-03-2021 

11. Την αρ.103 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6974ΟΡΘ5-Ο1Φ 

12. Το υπ΄αριθμ. 445/10-03-2021 τεκμηριωμένο αίτημα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ      
              ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ      
 
Τμήμα  : Διοικ/κών & Οικ/κών Υπηρ 
Πληροφ. : Σοφία Παπαδοπούλου                                   
Τηλεφώνα : 22410-44602-44600 
Φαξ : 22410-44607 

 
e-mail :dop.rhodes@otenet.gr 
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13. Την απόφαση Προέδρου αρ.38/2021 που εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεση με ΑΔΑ:Ψ1ΗΤΟΡΘ5-Π0Σ 

14. Την απόφαση Δημάρχου 4617/2019 περί ορισμού Προέδρου Δ.Σ του Δ.Ο.Π  

 

Αποφασίζει 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Δ.Ο.Π 

«για την Προμήθεια  υγειονομικού υλικού του Δ.Ο.Π έτους 2021.», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00€) 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση       έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο, για την προμήθεια  

των κάτωθι ειδών  : 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή 

μονάδος 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1. Αντισηπτικό-
απολυμαντικό σε 
υγρή μορφή με 
80%μετουσιωμένη 
αλκοόλη  

Φιάλη 
των 1000 
ml 

100 7,70 6% 770,00 816,00 

2. Επιτοίχια  αντλία 
υποδοχής 
αντισηπτικού 
1000ml με ειδικό 
βραχίονα  χρήσης 
αγκώνος ή με 
λαβή χειρός   

Τεμάχιο  10 12,00 24% 120,00 148,00 

3. Ατομικό 
Aπολυμαντικό 
χεριών για τους 
εργαζόμενους 
εκτός γραφείου 
(συνεργείο 
συσσιτίου-
κλητήρες –
κοιν.λειτ.κλπ) 
εγκεκριμένο από 
τον ΕΟΦ 

Gel 80ml 100  1,75 6% 175,00 185,00 
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4. Υγρό 
απολύμανσης 
επιφανειών για 
τους παιδικούς 
σταθμούς, 
δημοτικά ιατρεία 
κλπ εγκεκριμένο 
από τον ΕΟΦ  

Φιάλη 5lt 50 12,00 6% 600,00 636,00 

5. Φιάλη κενή με 
ψεκαστήρα-
πλαστική 

Φιάλη 
1lit 

10 1,40 24% 14,00 17,00 

6. Γάντια μιας (1) 
χρήσης  
Μπλε νιτριλίου 
για τα ιατρεία  
μεγέθη Μ-L 

Πακέτο 
των 100 
ΤΜ.  

30 13,00 6% 390,00 413,00 

7. Γάντια μιας (1) 
χρήσης  
Μαύρα νιτριλίου 
για την κουζίνα 
συσσιτίου-
παιδ.στ.  μεγέθη 
Μ-L 

Πακέτο 
των 100 
τεμ.  

30 14,00 6% 420,00 445,00 

9. Μάσκες μιας 
χρήσης  

Τεμάχιο  3000 0,15 6% 450,00 477,00 

10. Υγρό πατώματος 
για απολύμανση 
εγκεκριμένο από 
τον ΕΟΦ  

 Τεμάχιο     
των  5L 

10 5,12 24% 51,00 63,00 

ΣΥΝΟΛΟ :   3.340 τμχ   2.990,00  

Η  διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια , είναι αυτή της Απευθείας 
Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΔΟΠ μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 
προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει μέχρι  του ποσού των 
#3.200,00#€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει την πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΚΑΕ 10-6631 
 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών :  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24 Μαρτίου  2020  ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα 12.00 στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο Οι 
προσφορές με  ευθύνη του υποψηφίου, περιέχονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ΔΟΠ, 
το αργότερο έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης.   Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στο τηλ.22410 4460`2 κ. Παπαδοπούλου Σοφία 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  :  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση μόνο την 
χαμηλότερη τιμή.  Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ 
αυτών για την ανάδειξη του αναδόχου. 

 Η υποβολή μόνο μιας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή μια προσφορά είναι να περιέχει 
όλα τα υλικά της προσφερόμενης ομάδας. 

  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αναδόχου είναι η προμήθεια να καλύπτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην μελέτη αρ. 436/09-03-2021 από την υπηρεσία 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής  :   

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως 
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων  των άρθρων 73 & 74 
ν.4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες  σύναψης δημοσιών συμβάσεων) 
προσκομίζονται : 
 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου . Η υποχρέωση αφορά  :α) στις περιπτώσεις 
φυσικών προσώπων ,β)εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, γ)στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας.  
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής 

τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου. 
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει, καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα και ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις 
βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να : 
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I.    Δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή, ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναφέρονται  στην μελέτη.  

II.   Τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή είναι 
άριστης ποιότητας, καινούργια, αμεταχείριστα και σε αρνητική περίπτωση θα 
αντικαθίσταται το εκάστοτε είδος.  

 

Λόγοι αποκλεισμού:  
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας: 
1. Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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 (ЕЕ L 309 της 
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 
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 (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215). 
2 .Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος 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. Επίσης, 
κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς 
στην περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά δεν έχουν καταβληθεί. 
 
Διαδικασία παρακολούθησης- παραλαβή 
    

 Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθεια συγκροτείται 
τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής – κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών διαπιστώσει ότι δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας και λοιπών χαρακτηριστικών όπως αυτά 
περιγράφονται στην τεχνική  έκθεση της παρούσας , τότε έχουν το δικαίωμα να 
μην παραλάβουν τα είδη και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία 
αποζημίωση να αντικαταστήσει κάθε απορριπτόμενο είδη άμεσα, μετά από 
υπόδειξη των μελών της , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 

 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοσδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία  προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων και των 
τεχνικών προδιαγραφών , οποιοδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

 Η μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών στον τόπο παράδοσης που θα υποδείξει ο 
Δ.Ο.Π  βαρύνουν τον ανάδοχο. Τα είδη θα παραδοθούν, κατόπιν συνεννόησης με 
την Υπηρεσία. 

 
 
Χρόνος – Τόπος παράδοσης  
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφ΄ απαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. 
 
 
Τρόπος πληρωμής 

1.  H πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους.  

2. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την  Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου 
 
Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τι ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις επί της 
καθαρής αξίας, οι οποίες έχουν ως εξής :  
Α. 

 με κράτηση ύψους 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(άρθρο 375 του Ν.4412/2016) 

 3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
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 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
Β. 

 με κράτηση ύψους 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π) (άρθρο 347 Ν.4412/16) 

  3% χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ επί του 0,06% 
 20% επί του χαρτοσήμου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

 
Γ. 

      Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια 
αγαθών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013), όπως ισχύει. Ο 
φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Δ.Ο.Π 

 

 
Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης):  

Από τον ανάδοχο - μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  Ο 
ανάδοχος  εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής έως την λήξη της 
σύμβασης , ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των 
ειδών, υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην  τιμή μονάδος του 
συμβατικού τιμολογίου. 
 
 
Δημοσιότητα 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) σύμφωνα με τα αρ.38 και 66 του Ν.4412/2016 
και την Υπουργική Απόφαση 57654.  
Η παρούσα Πρόσκληση, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του αρ.2 του 
Ν.3861/2010, επίσης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ρόδου 
 
 
Εφαρμοστέο  Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του  Ν.3463/2006 (Περί 
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209), του Ν. 4412/2016 και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Τυχόν διαφορές μεταξύ Δ.Ο.Π. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του 
Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που 
δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό Δωδεκανήσου  αρμόδια 
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
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 Ο Πρόεδρος   

  

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος  


