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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

                                                                          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΡΟΔΟΣ, 12/08/2021            
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2/40230                                                                                   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΑΚΑΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:22410-35445  
Fax: 22410-39780 
Email: mkanakas@gmail.com 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2987 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
« Προμήθεια υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ ((σκυρόδεμα, ασφαλτικά, αδρανή και οικοδομικά 

υλικά) 
 

 
CPV: 

 
44114100-3, 44113620-7, 14212200-2, 44111000-1. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

 
 64.714,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις ν. 4412/2016  όπως ισχύει. 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ (σκυρόδεμα, ασφαλτικά, αδρανή και 
οικοδομικά υλικά) 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή ανά ομάδα 

υλικών όπως περιγράφεται στο παράρτημα 1 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
 

Ημερομηνία :27/08/2021  

Ημέρα : Παρασκευή 

Ώρα : 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 30/08/2021 Ημέρα : Δευτέρα 

Ώρα : 12:00 

 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 ΡΟΔΟΣ  
Τ.Κ.85100 
ΤΗΛ 22410-35445 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μέχρι 31/12/2021  

 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
44114100-3, 44113620-7, 14212200-2, 44111000-1. 

 

 
ΠΟΡΟΙ 

Ίδιοι Πόροι Π/Υ Οικονομικού έτους 2021 με τους εξής Κ.Α. 
30-6662.0008.0004,  30-6662.0003.0004,  30-6662.0010.0003,  
30-6662.0001.0004  
ποσών  14.935,80 ,14.972,13, 14.966,80, 19.840,00 αντίστοιχα    
 

 
 
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ / 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

 

 

Απόφαση έγκρισης όρων Διακήρυξης:  
ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης:  

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

 
ΟΧΙ 
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Υποδιαίρεση σε  
τμήματα   

Ναι 
ΟΜΑΔΑ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.045,00 χωρίς το Φ.Π.Α.  

ήτοι συνολικά  14.935,80€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 2 ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ενδεικτικού προϋπολογισμό 2.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά  2.480,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
Ομαδα 3 ΘΕΡΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ενδεικτικού προϋπολογισμό 10.074,30 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά  12.492,13€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 4 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμό 12.070,00 χωρίς 

το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  14.966,80€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ενδεικτικού προϋπολογισμό 16.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά  19.840,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και λήγει 12 μήνες μετά  

Την υπογραφή της ή μέχρις εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

NAI [χίλια σαράντα τρία   ευρώ και εβδομήντα εννέα  λεπτά (1.043,79  €), που αντιστοιχεί 

στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ] 

Σε περίπτωση προσφοράς για ένα τμήμα  η εγγυητική επιστολή θα αφορά το 2% του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. για το προσφερόμενο τμήμα, η οποία 
θα αναφέρεται στην εγγυητική. Επιπλέον, στον φάκελο δικαιολογητικών θα 
προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση, που θα αναφέρει αναλυτικά  τα τμήματα για τα 
οποία δίνεται πρόσφορά 

 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του 

Ν.4172/2013 

 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σύμβαση  προμηθειών 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 
 
 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
 

Αναθέτουσα 

Αρχή 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρόδου (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

ισχύει) 

Ταχυδρομική 

διεύθυνση 

Πλατεία Ελευθυερίας 1 

Πόλη Ρόδος 

Ταχυδρομικός 

Κωδικός 

85100 

Χώρα Ελλάδα 

Τηλέφωνο 22410-35445 

Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο 

periousia@rhodes.gr 

 

Αρμόδιοι για 

πληροφορίες 

τεχνικής φύσεως 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL 

ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2241035445 periousia@rhodes.gr 

   

Αρμόδιος για 

διαδικαστικά 

ζητήματα 

ΚΑΝΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2241035445 periousia@rhodes.gr 

Γενική Διεύθυνση στο

διαδίκτυο 

(URL) 

 
https://www.rhodes.gr/ 

Τόπος υποβολής 

προσφορών 
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου μέχρι τη 

Παρασκευή 27/08/2021, (Ισόγειο), ή  στο  γραφε ί ο  προμηθε ιών  

Μέχρ ι  τη  Δευτέρα  30/08/2021   
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η Απόφαση διενέργειας του Διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο 

www.rhodes.gr 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Δήμου Ρόδου  στη διεύθυνση 

(URL): www.rhodes.gr  

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα 

Προμηθειών. 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 -όπως 

ισχύει . 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ρόδου. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τον/τους  ΚΑ 30-6662.0008.0004,  30-6662.0003.0004,  30-
6662.0010.0003, 30-6662.0001.0004 ποσών  14.935,80 ,14.972,13, 14.966,80, 
19.840,00 αντίστοιχα  , του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του 
Δήμου Ρόδου. Η χρηματοδότηση της δαπάνης καλύπτεται από ιδίους πόρους. 

 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υλικών 
Υποδομών Δ.Ε. Αφάντου (σκυρόδεμα, ασφαλτικά, αδρανή και οικοδομικά 
υλικά) όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά 

ενημέρωση με την πολιτική ακυρώσεων που ακολουθούν, ιδίως στην περίπτωση που 

κατά την περίοδο τέλεσης της Διάσκεψης ισχύουν ακόμη περιοριστικά μέτρα στη 

διενέργεια συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων κλπ. λόγω του COVID-19. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ενδεδειγμένα μέτρα υγειονομικού 
πρωτοκόλλου εφόσον ισχύουν ακόμη τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας του 
COVID-19, όπως απαιτούμενες αποστάσεις κλπ. 
 

Οι παρεχόμενες προμήθειες κατατάσσονται στον/στους  ακόλουθο/ους  κωδικόούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44114100-3, 44113620-7, 
14212200-2, 44111000-1. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 64.714,73 ευρώ ,    

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. πλέον ΦΠΑ  24%. Που χωρίζεται στα εξής 
τμήματα  
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ΟΜΑΔΑ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.045,00 χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 

συνολικά  14.935,80€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 2 ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ενδεικτικού προϋπολογισμό 2.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά  2.480,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
Ομαδα 3 ΘΕΡΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ενδεικτικού προϋπολογισμό 10.074,30 χωρίς το Φ.Π.Α. 

ήτοι συνολικά  12.492,13€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 4 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμό 12.070,00 

χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  14.966,80€ με Φ.Π.Α. 24% 
ΟΜΑΔΑ 5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ενδεικτικού προϋπολογισμό 16.000,00 χωρίς το 

Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά  19.840,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, με βάση μόνο την τιμή  για κάθε ομάδα χωριστά  
 

 

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: 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « 

• Του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  όπως ισχύει. 

• Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

• Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 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. 

• Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 324 
έως 327 του νόμου αυτού. 

• Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

• Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

• Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

• Του Π.Δ. 28/2015 ( ΦΕΚ Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

• Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 ( ΦΕΚ Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

• Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 
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(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

• Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, 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. 

• Την 2096/2020 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρησης αρμοδιοτήτων 

• Την 502/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:  Ψ7ΟΠΩ1Ρ-
1Ρ1 με τη οποία εγκρίθηκαν οι Όροι της Διακήρυξης  

 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/08/2021,  
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 
 

1.6 Δημοσιότητα 
 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

 

1. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΚΗΜΔΗΣ) 

21PROC009070465  
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www. rhodes.gr. 

 

 η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί   

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr 

2. σε μία (1) τοπική εφημερίδα.  

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι 

παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 

πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν 

εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 

νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα 

Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, 

τηλ:22410-35445, fax:22410-39780, Email: mkanakas@gmail.com. 
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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 σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η Απόφαση 502 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ροδου (ΑΔΑ: Ψ7ΟΠΩ1Ρ-1Ρ1 ) 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που

 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ήτοι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης – Σειρά Ισχύος 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

Διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω της 

ιστοσελίδας του Δήμου Ρόδου στη διεύθυνση:  www. :   rhodes.gr  στην διαδρομή: 

προκηρύξεις ► διαγωνισμοί έργων και προμηθειών στις 13/08/2021 

 Διατίθενται επίσης και στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών στη Δ/νση 

Καποδιστρίου 3-5  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των 

τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την δαπάνη και την επιμέλειά της 

αναπαραγωγής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης πρέπει να θέτουν στη διάθεση του 
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Δήμου Ρόδου τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο Δήμος Ρόδου να έχει τη δυνατότητα 

επικοινωνίας και αποστολής τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επί 

αυτής. 

 Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

επίσημο αντίγραφο της Διακήρυξης δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό 

σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από Δήμο Ρόδου νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις 

κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία 

του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της 

σύμβασης: 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 

διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου Ρόδου, τα 

ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς 

διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 

υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση 

ή εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά 

ισχύος: 

1. Η Σύμβαση 

2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα  παρασχεθούν από 
την Αρχή 

4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω των 

λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):  protokolo@rhodes.gr  το αργότερο 

οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 

απαντώνται συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.rhode.gr  

Του Δήμου Ρόδου το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Ο Δήμος Ρόδου 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 το 

Δήμο Ρόδου έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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 που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 



 

13 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Δήμου Ρόδου. 

Κανείς υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους τους Δήμου Ρόδου. 

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί 

σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 

κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενημερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις, σε 

διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που δε είναι δυνατόν να διαβαστούν 

σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται 

στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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 ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 

β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης 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 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) το Δήμο Ρόδου (αναθέτουσα αρχή) προς την 

οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
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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 δε των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών). 

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ’ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 

παρέχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο Δήμος Ρόδου επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Σε περίπτωση αμφιβολιών για την εγκυρότητα του 

πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή αποφαίνεται η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων       

 
 

Ο Δήμος Ρόδου ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε 

αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των 

προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 

τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 
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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 

διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 

χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με 

αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς της Ένωσης. 
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2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι 

ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Ο Δήμος Ρόδου  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι του Δήμου Ρόδου αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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  χιλίων σαραντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών 

(1.043,78 €) που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ] 

2.2.2.1. Σε περίπτωση προσφοράς για ένα τμήμα  η εγγυητική επιστολή 
θα αφορά το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. για το 
προσφερόμενο τμήμα, η οποία θα αναφέρεται στην εγγυητική. Επιπλέον, στον 
φάκελο δικαιολογητικών θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση, που θα αναφέρει 
αναλυτικά  τα τμήματα για τα οποία δίνεται πρόσφορά (Σχετικό το υπόδειγμα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

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 2.3.5 της παρούσας, αλλιώς η 

προσφορά απορρίπτεται. Ο Δήμος Ρόδου μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 

από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 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, όπως ισχύει. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων α) αποσύρει την 

προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή 

στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.5, γ) δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, δ) δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, ε) υποβάλλει μη κατάλληλη 

προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) 

δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή 

ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, 

περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά 

τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παρ. 3.2 και 3.4 της 

παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 

για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 

ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής –μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 

άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 

198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 

προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση, κλπ), 374 

(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 

386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά 

στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται 

με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 

(διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης –πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα 

των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαίου 2015, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

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) και τα εγκλήματα 

του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους 

διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 

νόμιμο εκπρόσωπο. 

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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν ο Δήμος Ρόδου: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 

εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 

υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, 

με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν 

έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι ανωτέρω περ. α΄ και β΄ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας 

εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 
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δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του 

δεσμευτικού διακανονισμού. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 

όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, 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, περί αρχών  που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων, 

(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. Ο 

Δήμος Ρόδου 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) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, 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 2.2.6.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Δήμου Ρόδου, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν ο Δήμος Ρόδου μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας 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. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, 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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 

καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από 

το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις 

με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 

λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο 

προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος 

ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα 

που αυτή ορίζει, αποκλείεται 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 δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 

είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
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υπηρεσία στην χώρα καταγωγής τους, ο Δήμος Ρόδου μπορεί να τους ζητεί να 

αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή 

να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον του συμβολαιογράφου σχετικά 

με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

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 

μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 

στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 

εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 

φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να 

καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.5 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Εκτέλεση παρόμοιων συμβάσεων  

 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6.1, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.6.2 και κατά τη σύναψη 

της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 

ν. 4412/2016. 

 
 

2.2.6.1. 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 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), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα (Παράρτημα ΙΙ), το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 

με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 

μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο 

ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 

παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το 

ΕΕΕΣ. 
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Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3 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. 

Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και 

τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς 

περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 

εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 

πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) 

αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, 

ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 

περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

2.2.6.2. Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού κατ΄ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Ο Δήμος Ρόδου μπορεί να ζητεί 

από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Δήμος Ρόδου 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 
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σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν 

δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 

είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν  

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

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 την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

 
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την 
Α.Α.Δ.Ε. 

[Εφόσον ο Δήμος επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, 

προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ]. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο 
από τον e-ΕΦΚΑ. 

[Ο Δήμος δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 

αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές] 

[Εφόσον ο Δήμος επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των 

ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 

της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον 

ΕΦΚΑ.] 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για 
τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά 
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 
για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το 
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 
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διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

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 οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία 

του Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

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

φορείς προσκομίζουν: 

 

Α). Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων που θα αναφέρονται στον ως άνω 

κατάλογο/πίνακα που πιστοποιούνται με έγγραφες δηλώσεις του Νόμιμου Εκπροσώπου ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου σε περίπτωση Ιδιωτικού Φορέα, ή με βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια 

Αρχή, για τους Δημόσιους Φορείς. 

 

 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια 

αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω 

έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού 

οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 

χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 

τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 

εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 

και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 

εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον 

επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, 

υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
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4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα 

κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών1. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

 

 

2.3 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.3.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης. Δεν 

επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά 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 . 

 

2.3.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.3.2.1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως 

ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, επίσης και με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών. Οι προσφορές πρέπει 

να υποβληθούν στο Τμήμα Προμηθειών Καποδοστρίου 3-5 Ρόδος, Τ.Κ. 85100, Ρόδος 

(τηλ: +30 22410-35445) το αργότερο μέχρι την 30./08/2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 12:00. Όσες προσφορές υποβληθούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 
με υπηρεσία ταχυμεταφορών , θα ληφθούν υπόψη μόνον εάν έχουν παραληφθεί από 

το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου στη Δ/νση Πλατεία Ελευθερίας 1  μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  της  ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00 

μ.μ.. 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
(Κύριος φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 

                                                           
1
 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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Προς: 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Καποδιστρίου 3-5 , Τ .Κ .  85100, Ρόδος ) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τ….. ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: η επωνυμία του νομικού 

προσώπου και σε περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την 

αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, 

αριθμό 

τηλεφώνου, e-mail)]. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
Προμήθεια υλικών Υποδομών Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  
(σκυρόδεμα, ασφαλτικά, αδρανή και οικοδομικά υλικά) 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……… και αρ. απόφαση ………… της 

διακήρυξης» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/08/2021, ώρα  12:00 

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή της 

προσφοράς τους σύμφωνα μετά οριζόμενα στη Διακήρυξη. Ο Δήμος Ρόδου ουδεμία 

ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

2.3.2.2 Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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 μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.3.2.3. Οι προσφορές, κατά την παραλαβή τους από το Δήμο Ρόδου, καταχωρούνται 

στο πρωτόκολλο και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου 

και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής θα 

αποδεικνύεται μόνο από το Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου. 

2.3.2.4 Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Ρόδου  με οποιονδήποτε τρόπο 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά φυλάσσονται κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητό τους και 

παραδίδονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης μαζί με όλες τις προσφορές που θα υποβληθούν. 

2.3.2.5 Οι εκπρόθεσμες προσφορές ή οι προσφορές οικονομικών φορέων που η 
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συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς έχει νομίμως αποκλεισθεί απορρίπτονται και δεν 

αποσφραγίζονται, ούτε λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα, κατόπιν 

σχετικής ειδοποίησης της Επιτροπής του διαγωνισμού. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν 

παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από της ειδοποίησής τους, τότε αυτές 

καταστρέφονται. 

2.3.2.6. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν φάκελο με την προσφορά τους που περιέχει 

τα ακόλουθα: 

(α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 

Εγγύηση συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται η εγγύηση 

συμμετοχής, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΕΕΕΣ κλπ) και η τεχνική 

προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

2.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.3.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 

α) Tο Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας 

διακήρυξης. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους  

συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει 

αναρτηθεί, σε  

μορφή αρχείων τύπου XML  και PDF,  στη διαδικτυακή πύλη 

https:// www.rhodes.gr   και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΕΕΕΣ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 

για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.3.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Δήμο Ρόδου με το κεφάλαιο: 

«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Ειδικότερα, η Τεχνική Προσφορά 

περιλαμβάνει: 

1. Συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για τα είδη. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του προσφέροντος, , όπου θα δηλώνεται ότι 

α) όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 

είναι αληθείς, καθώς επίσης και β) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον 

φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς είναι γνήσια ή πιστά αντίγραφα των γνήσιων, γ) 
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δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο για όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώση 

του κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, δ) σε περίπτωση κατακύρωσης του 

διαγωνισμού σε αυτόν αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους υλοποίησης του έργου, 

όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.3.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 
βάση μόνο την τιμή. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας διακήρυξης. 

 
Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται 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 προσφερόμενες τιμές 

είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από το 

Δήμο Ρόδου. 

 

2.3.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  μέχρι 

31/12/2021. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το 

Δήμο Ρόδου, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α 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. Σε περίπτωση αιτήματος του Δήμου Ρόδου για 

παράταση ισχύος της προσφοράς, 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. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος 

Ρόδου 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, 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. 
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Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή του Δήμου Ρόδου δύναται με αιτιολογημένη απόφασή 

της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ 

των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους . 

 

2.3.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η Αναθέτουσα ΑΡρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 

προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.3.1 (Γενικοί όροι 

υποβολής προσφορών), 2.3.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.3.3. 

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.3.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών), 2.3.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή 

τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, 

εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης 

ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 

3.1.2 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 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. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε 

αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με 

τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 

προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 
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ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται 

από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 

από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του 

ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 

του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, στις εγκαταστάσεις του τμήματος Προμηθειών. Η Επιτροπή προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στη παρούσα Διακήρυξη σε δημόσια συνεδρίαση. 

Ο Δήμος Ρόδου, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, μπορεί να 

ζητήσει από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς 

ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 

102 του ν.4412/2016 όπως ισχύει. Η συμπλήρωση ή αποσαφήνιση ζητείται και 

γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 

αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 

καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν 

και για τυχόν ελλειπούσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 

αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

3.1.2. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με την εξής 

διαδικασία: 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους των προσφορών και ελέγχει εάν υπάρχουν σε κάθε κυρίως φάκελο δύο (2) 

υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Υποφάκελος Α) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Υποφάκελος 

Β). 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον υποφάκελο Α) με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Εγγύηση Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», μονογράφει 

και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και τη 

τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, εξετάζει 

την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

72, και επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.. 

 
Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, της εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 

οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται 

από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. 

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 

έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 

οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί η ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 
β) Μετά την τυχόν έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 

αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση 

των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 

προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η 

τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι 

οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την 

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 

παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 

ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε 

περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 

αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται 

στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. [Επισημαίνεται ότι τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 

απόφαση] 

[Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις προσφορές πριν από την 

επαλήθευση της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων 

επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 83. Εάν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, 

εξασφαλίζει ότι ο έλεγχος μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των 

κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή ώστε να μην 

ανατίθεται σύμβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί ή δεν πληροί τα 

κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η ο Δήμος Ρόδου. Στην περίπτωση που η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής διαμορφώνει ανάλογα τις ως άνω 

παραγράφους αντιστρέφοντας τα ως άνω στάδια β και γ] 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο του Δήμου Ρόδου εγκρίνει τα ανωτέρω 
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πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω   σταδίων   

(«Δικαιολογητικά   Συμμετοχής»,   «Τεχνική   Προσφορά»   και «Οικονομική 

Προσφορά») και προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την 

παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η 

απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα 

όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της 

παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου – 

Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Δήμος Ρόδου αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

Ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 – 2.2.5 αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Δήμο Ρόδου σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, ο Δήμος Ρόδου καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινίσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλλει αίτημα προς το Δήμο Ρόδου, και 

ειδικότερα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή Δήμος Ρόδου παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα 

αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την 

υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση 

ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 

εφαρμόζεται αναλόγως και όταν ο Δήμος Ρόδου ζητήσει την προσκόμιση των 
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δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών 

της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ρόδου 

η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 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 - 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης του Δήμου Ρόδου για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 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 

του Δήμου Ρόδου 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: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία 

έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, 

η διαδικασία ματαιώνεται 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στο οποίο 
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 3.1.1. του παρόντος, και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δήμο Ρόδου για 
τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας. 

 

3.3 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. 

α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος 

στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται 

υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 



 

35 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, με κάθε πρόσφορο τρόπο (όπως με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.) επί αποδείξει. 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 

έχουν αποκλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του Ν. 

4412/16 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος 

άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του 

Ν. 4412/16, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) 

«Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 

πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις», εφόσον απαιτείται και 

δ) ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

79Α του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει 

στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/16 

όπως ισχύει και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου εφόσον απαιτείται ή 

της άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το Δήμο Ρόδου και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 

οψιγενείς μεταβολές, η 

δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος Ρόδου προσκαλεί τον 

Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης θέτοντάς του προθεσμία δέκα 

πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου 

στον ανάδοχο. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω σύμβαση μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ρόδου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 

ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του 

Ν.4412/16 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει 

αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 

άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Ενστάσεις – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
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3.4.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του Δήμου Ρόδου, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην  ιστοσελίδα 

του ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης, ο Δήμος Ρόδου αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά άλλης πράξης ή παράλειψης του Δήμου Ρόδου, 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 

σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δήμου Ρόδου, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για 

την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.4.2. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή 

της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν 

κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης του Δήμου Ρόδου που εκδίδεται ή συντελείται 

επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν 

χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 

του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

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 όπως ισχύει, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 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 
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παράλειψη. 

 
 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 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 4% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού  , 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. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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 του Δήμου Ρόδου έναντι 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 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 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 ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 

οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (βλ. θεσμικό 

πλαίσιο Παρ. 1.4). 

 
 

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΄ του ν. 4412/2016. 

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. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα 
ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων 
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών 
τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) 
και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε 
και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι 
ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που 
χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του 
αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 
 
 

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 στο Δήμο Ρόδου 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 στο Δήμο Ρόδου 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 στο Δήμο 

Ρόδου, 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 στο Δήμο Ρόδου 

κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Ο Δήμος Ρόδου επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 

μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 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. 
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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 του αρμόδιου οργάνου. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 

203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση 

καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), Η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά 

κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης 

της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν 

θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η 

σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην Αναθέτουσα 

Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας 

θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 

ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 

ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην 

καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 

συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με την προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και την υποβολή πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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:  

Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς 

και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους 
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 

ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και 

για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20162 
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών)  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.3.Επί  της κράτησης αυτής 
υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

                                                           
2
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της 

κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της 

παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
3
 Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονομικών –Δικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ   

969/Β/22-3-2017 ) 
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κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν 

προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 

περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2. της 

παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά 

την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική 

όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα 

σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί 

και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 

δημόσιες συμβάσεις. 

5.2.2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων της 

σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα πέντε τοις εκατό (5%). Το σύνολο των 

ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις 

εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει άλλως. 

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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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), 6.2 (Διάρκεια σύμβασης), 6.4     (Απόρριψη παραδοτέων  

– Αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη 

σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 

άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν 

ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 

αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 
που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της επικράτειας Ρόδου, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου , για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα 

που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 
 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης και λήγει 12 μήνες από την υπογραφή της. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής  μέχρι το 50% αυτής ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
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υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα υλικά παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 

της παρούσας. 

Αντιστοίχως η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται και με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιστάσεις, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής 

Παραλαβής δια μέσω του Τμήματος Προμηθειών. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται 

από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και 11 

εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργούνται έλεγχοι με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων εργασιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για τη παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 

παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 

6.3.4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
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παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν 

έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 6.3.2 ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

 

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη 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 της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 

όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει 

τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 

πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη 

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 

μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

 

6.5 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση αναδόχου 

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος 

καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 

2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα 

με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
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ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς 

τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

 

 

 

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
Τμημα Συντηρήσεων  
& Καθημερινότητας 
Δημ. Ενότητας ΑΦΑΝΤΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν οι κάτωθι προμήθειες: 

ΟΜΑΔΑ1 . Προμήθεια «Σκυρόδεμα ΔΕ Αφάντου»  

ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια «ΨΥΧΡΗΣ Ασφαλτου ΔΕ Αφάντου»  

ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια «ΘΕΡΜΗΣ  Ασφαλτου ΔΕ Αφάντου»  

ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια «Αδρανή υλικά λατομείου ΔΕ Αφάντου» 

ΟΜΑΔΑ 5 . Προμήθεια «Οικοδομικά υλικά ΔΕ Αφάντου» 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» 

CPV: 44114100-3 
NUTS III EL 421 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (CPV 

44114100-3), για την αποκατάσταση φθορών σε τσιμεντοστρωμένους κοινόχρηστους 

χώρους και σε περιβάλλοντες  χώρους  δημοτικών  ακινήτων και σε  τσιμεντοστρωμένες 

οδούς της επικράτειας της Δημοτικής Ενότητας ΑΦΑΝΤΟΥ ή όπου απαιτηθεί για φθορές 

εντός δημοτικής δικαιοδοσίας στην Δημοτική Ενότητα έως τη λήξη του οικονομικού έτους 

2021. Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

εργασίες επιφανειακής επίστρωσης, χωρίς καμία δομική μεταβολή των χώρων και των 

στοιχείων τους. 

 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
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Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

 

Η προμήθεια θα είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 

πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από το ειδικό συνεργείο. 

 

Σύμφωνα με την 299/2014 Πράξη του Τμήματος VII του ΕΛΣΥΝ, «δεδομένου ότι δεν 

είναι δυνατόν να καθοριστούν, εκ των προτέρων, τα ακριβή σημεία στα οποία να 

ανακύψει το πρόβλημα δεν μπορεί να συνταχθεί μελέτη και χρονοδιάγραμμα έργου 

εκτελούμενου με αυτεπιστασία», η προμήθεια σκυροδέματος για αποκατάσταση φθορών, 

όπως αυτές θα ανακύπτουν κάθε φορά, δεν αποτελεί έργο αλλά προμήθεια που στη 

σύμβαση ενσωματώνει και το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης τους επί των 

επιφανειών καθώς «ο προέχων χαρακτήρας αυτής, καθώς δεν προσδιορίζεται η αξία των 

υπηρεσιών μεταφοράς και τοποθέτησης, καθορίζεται από την αξία του σκυροδέματος, η 

οποία, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας είναι σαφώς υπέρτερη της 

μεταφοράς και της τοποθέτησης» 

Το ύψος του ΚΑΕ εμπίπτει στα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 το Ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις πράξεις 

45/2018, 231/2017, 269/2017,  311/2017,  312/2017  και  313/2017 του Τμήματος VII 

Κλιμακίου ΠΕΔ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί νομιμότητας αυτοτελούς εκτέλεσης 

εγγεγραμμένων πιστώσεων σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά σε κοινόχρηστους 

χώρους, περιβάλλοντες χώρους και δημοτικές οδούς της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου  

του Δήμου Ρόδου C25/30 και C16/20(CPV 44114100-3), έτοιμου εργοστασιακού 

Σκυροδέματος -  σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(ΚΤΣ-2016), όπως ισχύει μετά την Αριθμ. ΔΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429 (3) Τροποποίηση της με 

αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ 1839/Β` 25.5.2017) και την Αριθμ. 

ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429 (2) Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ 

466/Β` 14.2.2018) -  με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 

πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, και τις Εθνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν  - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-

00:2017 - ΦΕΚ B’ 4607/13.12.2019. 
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 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 

Δημοσίευση 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017, 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΦΕΚ Β’ 

4607/13.12.2019 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017, 

Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΦΕΚ Β’ 

4607/13.12.2019 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009, 

Διάστρωση σκυροδέματος 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 

 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009, 

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 

 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 

 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 

την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 

συνθέσεως οπότε ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 30 λεπτά. 

Η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος δεν θα είναι μικρότερη των 5οC και 

μεγαλύτερη των 32οC κατά την παράδοση. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των 

εργασιών από  το  συνεργείο του  Δήμου  ήτοι  στον φυσικό χώρο αποκαταστάσεων  ή  

παρεμβάσεων της ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ  Ρόδου, του εργοστασιακού έτοιμου σκυροδέματος, οι 

σταλίες  των αυτοκινήτων μεταφοράς του σκυροδέματος, η παρασκευή του μίγματος και 

η μεταφορά του προς διάστρωση. 

Στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κ.λ.π.) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. 
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Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 

σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 

σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συμπεριλαμβανομένων των ρευστοποιητικών και 

επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, 

μελέτη συνθέσεως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής). 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε.   Η μελέτη σύνθεσης που θα συνοδεύει το εργοστασιακό σκυρόδεμα. 

 

Η επιμέτρηση γίνεται ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα. 

Οι αναγραφόμενες τιμές ανά κατηγορία σκυροδέματος υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο 

(m3). 

 

Οι κατηγορίες σκυροδέματος με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες του Δήμου για το 

συγκεκριμένο σκοπό είναι η  κάτωθι: 

 

 

Α) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού 

τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 και για την 

αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης για διάβρωση από χλωριόντα θαλασσινού νερού-

κατηγορία έκθεσης ΧS1 (έκθεση σε αερομεταφερόμενα άλατα αλλά όχι σε επαφή με το 

νερό-παράκτιες περιοχές – Παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km)- (Τσιμέντα II, III, IV 

εκτός CEM II/B-LL+CEM II/B-L). 

 

Παραθαλάσσιο περιβάλλον έως 1,5 Km 

Κατηγορία Έκθεσης  ΧS1 

Μαχ Ν/Τα (λόγος νερού τσιμέντου) 0,50 

Min κατ. αντοχής C25/30 

Min περιεκτ. σε τσιμέντο kg/m3 330 
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Min επικάλυψη για ανθεκτικότητα 45 

Min περιεκτικότητα σε αέρα - 

 

Συνίσταται η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών να βρίσκεται στην 

υποζώνη Δ και κατά το δυνατόν στην μέση. 

 

 

Β) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού 

τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 πρέπει να 

πληροί: 

 

 Απαίτηση για συμμόρφωση στα ανωτέρω περιγραφόμενα Πρότυπα – 
Προδιαγραφές, με έμφαση στον ΚΤΣ 2016 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 206.  

 Κατηγορία αντοχής σκυροδέματος: C16/20 
 Κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης): S2 
 Μέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέματος: Dmax 31,5mm 

 

Σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016, «Δεν λαμβάνουν πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 

προϊόντος, σκυροδέματα κατηγοριών αντοχής C16/20 και μικρότερης και σκυροδέματα 

κατηγοριών αντοχής  C35/45  και μεγαλύτερης» 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Οι γενικές προδιαγραφές του εργοστασιακού σκυροδέματος ορίζονται στον ΚΤΣ 2016 

όπως ισχύει και είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

1. Το τσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και 

να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του 

κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και να παρέχεται η δήλωση επιδόσεων, στην ελληνική 

γλώσσα, με τα εκάστοτε ισχύοντα τεχνικά χαρακτηριστικά του τσιμέντου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 574/2014, καθώς και να παρέχεται το έντυπο δεδομένων ασφαλείας (material data 

sheet). 



 

51 

2. Τα Αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 

και να φέρουν την σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011. Οι γεωμετρικές, φυσικές και χημικές 

απαιτήσεις τους σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016. 

3.Το νερό ανάμιξης που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Νερό πόσιμο προερχόμενο από το δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται 

κατάλληλο και δεν χρειάζεται έλεγχο. Νερό άλλης προέλευσης (υπόγεια νερά κ.λ.π) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. 

4. Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

934-2 και θα ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1.5 του ΕΛΟΤ 

ΕΝ 206 και της παραγράφου Β1.5 του ΚΤΣ-16. 

 

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και την  παράγραφο Β2 του Κ.Τ.Σ. Η Μελέτη Σύνθεσης πρέπει να γίνεται 

από αρμόδια εργαστήρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση χρήσης 

ανακυκλωμένων αδρανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206, η μελέτη 

σύνθεσης θα εξετάζει και την επίδραση των ανακυκλωμένων αδρανών στην μακροχρόνια 

ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει αποτελέσματα 

μακροχρόνιας έκθεσης τουλάχιστον ενός έτους. Η χρήση ανακυκλωμένων αδρανών 

επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και εφόσον 

η ανθεκτικότητα των μειγμάτων στα οποία προστίθενται αποδεικνύεται ότι είναι 

τουλάχιστον ίση με την ανθεκτικότητα των συμβατικών σκυροδεμάτων που πληρούν τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 για το συγκεκριμένο περιβάλλον έκθεσης. Στην περίπτωση 

χρήσης ανακυκλωμένων αδρανών ο επιβλέπων μηχανικός ή η υπηρεσία επίβλεψης θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι τα αδρανή που μεταφέρονται στο εργοτάξιο είναι τα ίδια με 

αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μελέτη σύνθεσης. 

 

Γ.ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  

Για τα συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00 καθώς και το κεφάλαιο Β3 του ΚΤΣ 2016. 

 

Δ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους μεταφορά σκυροδέματος είναι ότι δεν θα 

πρέπει να αλλοιώνονται κατά την μεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος 

Ν/Τ, η εργασιμότητα, η ομοιογένεια και η αρχική διαβάθμιση καθώς επίσης να μην 

μεταβάλλεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Για την επιλογή των μέσων μεταφοράς 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός από το κόστος, οι τοπικές συνθήκες, οι καιρικές 

συνθήκες και οι απαιτήσεις για το σκυρόδεμα. 
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Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται επίσης οι οδηγίες εκφόρτωσης και μεταφοράς που 

περιλαμβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «Διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος». 

 

ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέματος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι 

οποίοι 

ενδεχομένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύμφωνα με το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) 

(αριθμός κυβικών δοκιμίων, μέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιμίων για επανέλεγχο σε 

σκληρυμένο σκυρόδεμα κ.λ.π. ανάλογως του είδους σκυροδέματος.  Σημειώνεται πως το 

κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιμίων, συντήρηση, μεταφορά και το κόστος των 

εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των απαραίτητων μελετών), επιβαρύνουν σε κάθε 

περίπτωση τον ανάδοχο. Οι λοιπές αποζημιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. 

Ε’ του ΚΤΣ-2016. 

 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Σε περίπτωση που η ταχύτητα εξάτμισης πλησιάζει το 1kg/m2/hr πρέπει να ληφθούν 

μέτρα για την αντιμετώπιση της πλαστικής συστολής σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016. 

Σε περίπτωση που η σκυροδέτηση λαμβάνει χώρα σε χαμηλή θερμοκρασία 

περιβάλλοντος οι χρόνοι θερμικής προστασίας λαμβάνονται σύμφωνα με τον ΚΤΣ-2016. 

 

 Τα μέτρα κατά την μεταφορά, διάστρωση, συντήρηση για τις επικείμενες σκυροδετήσεις 

τα οποία θα ληφθούν θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

1. Τεχνική Οδηγία 1: Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος-2011 της 

Επιτροπής 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 

2. Τεχνική Οδηγία 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος-2011 της 

Επιτροπής 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος και 

3. Τεχνική Οδηγία 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες-2012 της Επιτροπής 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την 

σκυροδέτηση. 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» 
 

CPV: 44113620-7 
NUTS  EL 421  
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικών υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν  για τις ανάγκες της συντήρησης των οδών του Δ.Ε. Αφάντου για το 

έτος 2021. Η προμήθεια θα καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες για την αποκατάσταση και 

ανακατασκευή τμημάτων οδοστρώματος που παρουσιάζουν φθορές εντός της 

επικράτειας της Δ.Ε.  Αφάντου. 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο ομάδες υλικών και συγκεκριμένα: 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

1.  Ψυχρή άσφαλτο σε κάδους (δοχεία) ή σάκους σε συσκευασία των 25 κιλών 

 

ΟΜΑΔΑ  Β 

1.  Θερμή άσφαλτο οδοστρωσίας τύπου ΑΣ 12,5 και ΑΣ 20 

2.  Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στην αποθήκη του Δήμου ή στα σημεία της 

Δ.Ε. Αφάντου που θα υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.  

Η μεταφορά θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή 

 

 Η προμήθεια θα είναι τμηματική ή άπαξ χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 

πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή από τον 

Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την 

απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Α. ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
(ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ) 

 

Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα  παντός καιρού (υγρά οδοστρώματα, σημεία με στάσιμα νερά 

και κάτω από οποιοδήποτε θερμοκρασίας(-10οC εως +50oC) σε συσκευασία δοχείου ή 

κάδων των 25 kg, σύμφωνο με την ΤΠ 1501-05-03-11-04:2019 ‘Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου’’ η οποία αναθεωρεί και αντικαθιστά την ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05—03-11-

04:2017. 
Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα  πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες : 

 
 Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) 

και ανάμιξη. 
 Να μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες. 
 Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε 

καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές 
θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου 
τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση. 

 Να παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να 
δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα 
και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 

 Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώματα από 
σκυρόδεμα. Να σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα. Να 
μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών συστολών διαστολών. 

 Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μην 
επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 

 Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. 

 Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις 
(24) μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος , 
κλειστός κ.λ.π.) 

 Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για 
την υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός 
εξοπλισμός. 

Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του 

κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει την Προσφορά. 

 

Μέτρα ασφαλείας και προστασίας: 

Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει 

καμία τοξικότητα. Κατά την χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με 

το δέρμα. 

 

Συσκευασία: 

Δοχείο ή σάκκος των 25 κιλών, περίπου. 
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Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/06-08-

2001): 

Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 

Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασμένων 

προϊόντων τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι υποχρεωμένοι να 

συμμετέχουν στο Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την Προσφορά να 
υποβάλλεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής του 
προσφέροντος στο Σύστημα. 

Πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν: 

 Αποτέλεσμα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από 
αναγνωρισμένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι 
τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύμφωνα με τους 
Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

 Αποδεικτικό για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού (σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 
91/155/ΕΕC) 

 Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου 
εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού και έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα 
οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε 
λεπτομέρεια, για την πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού.  

 Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης 

Άνοιγμα κόσκινου (mm) Διερχόμενο ποσοστό % 

(12,5mm) 100 

(95mm)    90-100 

(6,35mm) 80-90 

(4,75mm) 40-50 

(2,36mm) 8-10 

(1,18mm) 6-10 

(0,30mm) 0-5 

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43% 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1.Σύσταση : Ασβεστολιθικό υλικό 
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2.Υδατοπορροφητικότητα αδρανών (AASHTO T85): 1% 

3.Ειδικό βάρος αδρανών (AASHTO T85): 2,7g/cm3 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 

1.Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm:84 

2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε ΟC: 46,8. 

3. Ολκιμότητα (ASTM D113) % :>100. 

 

Β1.   ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 

Το θερμό ασφαλτόμιγμα θα καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες στην έδρα της Δ.Ε. 

Αφάντου  για την αποκατάσταση φορών των οδοστρωμάτων.  Θα παρασκευάζεται εν 

θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, προερχόμενα από 

παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου και θα πληροί τις απαιτήσεις της ΤΠ 1501-

05-03-11-04:2019 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου’’ . 

 

1.  Εκτέλεση Εργασιών 

 

1.1.  Παραγωγή ασφαλτομίγματος 

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα σύμφωνα με την ΤΠ 

1501-05—03-11-04:2019. 

Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών και κυρίως κατά την ανάμιξη λόγω 

του κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου.  Κατά τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος πρέπει 

να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα  για την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών, 

ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερμοκρασίες, που αναφέρονται 

παρακάτω.  Για το λόγο αυτό, συνιστάται να επιβάλλεται η κάλυψη των φορτηγών 

μεταφοράς ασφαλτομίγματος. 

 

1.2.  Συγκολλητική επάλειψη  

Λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική 

επάλειψη με μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν τελικά 

τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δημιουργίας 

επιφανείας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 
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Για την επιτυχή μίας ομοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση 

πρέπει να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό 

γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. 

(Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται προσεκτικά με 

προσθήκη υδατικής βάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του 

γαλακτώματος – για λήψη γαλακτώματος που να δίδει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

  

1.3.  Έλεγχοι υλικών κατασκευής 

Ισχύουν οι γενικές αρχές που εφαρμόζονται για τα συνήθη ασφαλτομίγματα (ΤΠ 1501-

05—03-11-04:2019). 

Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών, από τα οποία 

κυρίως εξαρτώνται τα επιφανειακά χαρακτηριστικά της αντιολισθηρής στρώσης.  

α. Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος για όλες τις στρώσεις,  

    είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 20/30, 30/45, 35/50, 50/70 ή  

    70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12591     Πίνακες 1 και 

Α.1),     σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της ΤΠ 1501-05—03-11-04:2019 . 

β.  Αδρανή υλικά 

     Εκτός από τις προδιαγραφές και τις δοκιμές  που αναφέρονται στην ΤΠ 1501-05—03- 

11-04:2019,  κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εκτελούνται και οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στον Πίνακα 9.  

γ.   Ασφαλτόμιγμα  

      Εκτός από τις προδιαγραφές και τις δοκιμές  που αναφέρονται στην  ΤΠ 1501-05—

03- 11-04:2019, κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα εκτελούνται και οι έλεγχοι που 

αναφέρονται στον Πίνακα 9, καθώς και οι έλεγχοι, 

- βαθμός συμπύκνωσης (άρθρο 6.3 παρ. γ)  
- και επιφανειακή μακροτραχύτητα –αδρότητα επιφανείας (surface 

macrotexture) (άρθρο 6.3, παρ.δ).  
  

Η ποιότητα του προσκομιζόμενου υλικού θα πρέπει να άριστη σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές και ο Δήμος δύναται να εξετάσει την ποιότητα και καταλληλότητα του 

προμηθευόμενου υλικού με αίτηση σε διαπιστευμένο κρατικό ή ιδιωτικό εργαστήριο. Το 

προμηθευόμενο ασφαλτόμιγμα θα πρέπει να διαθέτει CE και να είναι πιστοποιημένο 

σύμφωνα με το ISO 9001 ή παρόμοιο πιστοποιητικό ανάλογου διεθνούς οργανισμού 

πιστοποίησης ποιότητας.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα δεν είναι καλή θα 

γίνεται χρηματική περικοπή από τον προμηθευτή μετά από σύνταξη σχετικού πρακτικού 

από την Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών του Δήμου Ρόδου.   

  

Β2.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 
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Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης 

ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), η 

ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα είναι κατάλληλη για το ανωτέρω θερμό 

ασφαλτόμιγμα. 

 

Διευκρινίζεται ότι λόγω του μικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται 

συγκολλητική επάλειψη με μικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώματος (να παραμένουν 

τελικά τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δημιουργίας 

επιφανείας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 

Για να επιτύχει μία ομοιογενής επάλειψη πάνω σε όλη την επιφάνεια, η διάχυση πρέπει 

να πραγματοποιείται με διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με 

περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. 

(Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο π.χ. 60% αραιώνεται προσεκτικά με 

προσθήκη υδατικής βάσης 100% - ζητούνται οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής του 

γαλακτώματος – για λήψη γαλακτώματος που να δίδει υπόλειμμα ασφαλτικού 30%). 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά και σε ποσότητες ανάλογα με τις 

τρέχουσες ανάγκες της Δ.Ε. Αφάντου στις ακριβείς θέσεις που θα υποδεικνύονται εκ των 

προτέρων από την Υπηρεσία, (στα υλικά με την μεταφορά). 

 

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με την 

παραπάνω περιγραφή, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του 

προμηθευτή.  Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα 

αντικαθίσταται άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο 

του έργου, ο οποίος  διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο το ανάδοχο με 

όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξης. 

 

Όλα τα παραπάνω υλικά θα διαθέτουν σήμανση συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την 6690 

απόφαση (ΦΕΚ 19/τ.Β’/15-6-2012). 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
CPV: 14212200-2 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ « ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».  

Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  και πιο συγκεκριμένα επισκευές πεζοδρομίων, λακκουβών σε 

τσιμεντοστρωμένους δρόμους, μικροσυντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά και δημοτικά 

κτίρια,  σε δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
CPV: 44111000-1 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚA ΥΛΙΚΑ 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».  

Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην 

Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ  και πιο συγκεκριμένα επισκευές πεζοδρομίων, λακκουβών σε 

τσιμεντοστρωμένους δρόμους, μικροσυντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά και δημοτικά 

κτίρια,  σε δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 19.840,00€ € 

ευρώ  με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2021  στον Κ.Α. 30-6662.0001.0004 στον οποίο υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 20.000,00€ 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ  
& ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
Δη. Ενότητας ΑΦΑΝΤΟΥ 
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ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΟΜΑΔΑ1. Προμήθεια «Σκυρόδεμα ΔΕ Αφάντου» με ΚΑ : 30-6662.0008.0004 

ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια «ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ Αφάντου» με ΚΑ 30-6662.0003.0004. 

ΟΜΑΔΑ 3 Προμήθεια «ΘΕΡΜΗΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ Αφάντου» με ΚΑ 30-6662.0003.0004. 

ΟΜΑΔΑ 4.Προμήθεια «Αδρανή υλικά λατομείου ΔΕ Αφάντου» με Κ.Α. 30-

6662.0010.0003. 

ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια «Οικοδομικά υλικά ΔΕ Αφάντου» με Κ.Α. 30-6662.0001.0004. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον 

πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου της 

Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι 

έλαβε γνώση των όρων της μελέτης και ότι τα υλικά υποδομών που θα παραδοθούν θα 
συνοδεύονται  από πιστοποίηση. Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει 

σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
τητα 

Κόστος 
ανά 

μονάδα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος 

ΟΜΑΔΑ 1 . Προμήθεια «Σκυρόδεμα ΔΕ Αφάντου»   

1 
Έτοιμο Σκυρόδεμα C25/30                   
(CPV 44114100-3) 

Κυβ. μέτρο 
55 75,00 4.125,00 

2 
Έτοιμο Σκυρόδεμα C16/20                   
(CPV 44114100-3) 

Κυβ. μέτρο 
120 66,00 7.920,00 

Σύνολο Α Προμήθεια «Σκυρόδεμα ΔΕ Αφάντου»   12.045,00 
ΦΠΑ 24% 2.890,80 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 14.935,80 
 
 
 

 

ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια «ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΔΕ Αφάντου» 

1 

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα 
Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό 
Υδατοαπορροφητικότητα 
αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ- 85): 1% 
Ειδικό βάρος αδρανών 
(AASHTO T-85): 
2,7g/cm3 
Συσκευασία:  των 25 κιλών. 
(CPV 44113620-7) 

Δοχείο ή 

σάκκος  των 

25 κιλών 
400 5,00 2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.000,00€ 
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 Φ.Π..Α. 24% 
 

  480,00€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ2  ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

 
  2.480,00 

  
 

   

 
 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

1 Θερμό ασφαλτόμιγμα 
tn 

120 81,89 9.826,80 

2 
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη σε δοχείο 

Kg 
550 0,45 247,50 

Σύνολο Β  Προμήθεια «Ασφαλτικά ΔΕ Αφάντου» 10.074,30 
ΦΠΑ 24% 2.417,83 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 12.492,13 
  
ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια «Αδρανή υλικά λατομείου ΔΕ Αφάντου» 

1 Θραυστό υλικό  προδιαλογέα 
(άνευ μεταφοράς) 

m3 600,00 3,00 1.800,00 

2 
Θραυστό αδρανή υλικό της 
ΠΤΠ0-155Α (3Α) (άνευ 
μεταφοράς) 

m3 700,00 10,00 7.000,00 

4 
Γαρμπίλι (άνευ μεταφοράς) m3 75,00 10,00 750,00 

 Χαλίκι 12-30χιλ. (άνευ 
μεταφοράς) 

m3 55,00 10,00 550,00 

5 
Σκύρα (άνευ μεταφοράς) m3 60,00 12,00 720,00 

6 Άμμος λατομείου Β (άνευ 
μεταφοράς) 

m3 50,00 12,00 600,00 

7 Άμμος λατομείου Α (άνευ 
μεταφοράς) 

m3 50,00 13,00 650,00 

Σύνολο Προμήθεια «Αδρανή υλικά λατομείου ΔΕ Αφάντου»   
12.070,00 

ΦΠΑ 24% 2.896,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 14.966,80 

  

ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια «Οικοδομικά υλικά ΔΕ Αφάντου» 
1 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 

ΤΩΝ 15 kqr 
Τεμ. 300 2,85€ 855,00 € 

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 
ΤΩΝ 50 kqr 

Τεμ. 240 6,80€ 1.632,00 € 

3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ 
ΤΩΝ 25 kqr 

Τεμ. 10 6,50€ 65,00 € 

4 
ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 
kqr 

Τεμ. 40 6,85€ 274,00 € 

5 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 
ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30 
kqr 

Τεμ. 20 6,85€ 137,00 € 
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6 
ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ 

ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 KG 

Τεμ 

100 1,65€ 

165,00 € 

7 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Συσκευασία προϊόντος σε 

σκόνη 25 kq. 

Τεμ 30 14,50€ 435,00 € 

8 Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm. Τεμ. 500 0,65€ 325,00 € 

9 
Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του 

ενός μέτρου 

Τεμ. 

20 

18,60€ 372,00 € 

10 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25) Kg 3000 1,30€ 3.900,00 € 

11 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ92 Τεμ. 90 14,50€ 1.305,00 € 

12 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 Τεμ. 80 22,95€ 1.836,00 € 

13 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από 

γαλβανισμένο σύρμα σκληρό, 

πάχους τουλάχιστον 2,7mm, 

πονταριστό, με 

παραλληλόγραμμο μάτι 

περίπου 10Χ5, ύψους 1,80 μ. 

και μήκους 20μ 

Τεμ. 60 48,50€ 2.910,00 € 

14 
ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2Μ 

Τεμ. 200 7,00€ 1.400,00 € 

15 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 βάρους 2 kg 

και μήκους περίπου 200μ 

Τεμ. 10 4,50€ 45.00 € 

16 
Κόλλα πλακιδίων  συσκευασία 

25κιλ. 

Τεμ. 20 11,00€ 220,00 € 

17 
Αρμόστοκος συσκευασίας 5 

κιλ. 

Τεμ. 20 6,20€ 124,00€ 

Σύνολο Προμήθεια «Οικοδομικά υλικά ΔΕ Αφάντου»   
16.000,00  

ΦΠΑ 24% 3.840,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ5 19.840,00 

  

 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και 
παράδοσης και χρήσης αντλίας, όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνικής  Έκθεσης. 
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Η ακριβής ποσότητα κατά τύπο σκυροδέματος μπορεί να διαφέρει εντός του έτους 
μεταξύ των δύο ειδών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της 
προμήθειας δεν μπορεί να υπερβεί το συμβασιοποιημένο. 

 

Ο συντάξας 

 

 

Λόγγος Φίλλιπος  

Προϊστάμενος Τμήματος Συντηρήσεως  

και καθημερινότητας ΔΕ Αφάντου 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………………………………………………..  

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
4
)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
5
) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
6
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………
7
 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..
8 

 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 

της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

                                                           
4
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

6
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
7
   ο.π. υποσ. 3. 

8
  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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.....................................................
9
 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα 

...............
10 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 

υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 
11

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 12. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα 

με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
13

.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
14

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
9
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 

του πδ 118/2007.  
10

 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 

οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
11

  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
12

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
13

  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
14

  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..
5
/ της υπ’ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

                                                           
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 

118/2007. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες
7 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης
8
) ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε
9
.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

                                                           
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της 

εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον 

χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή 

μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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