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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 01
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης  

της 24
ης 

Ιανουαρίου 2022 

 

Αριθμός Απόφασης 19/2022 

 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 02
o 

εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρακτικού και ορισμός οριστικού αναδόχου για την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς 

απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου με την προσφυγή σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. (Εισήγηση με α/α 1861/21-01-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος 

Προμηθειών). 

  

          Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 24
η
 Ιανουαρίου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-

2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα άρθρα 74 του Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 

και 02 του Ν.4623/2019, στο Άρθρο 61 του Ν.4873/2021 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου 

(Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με 

την έγγραφη πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.: 2/3551/18-01-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το 

άρθρο 77, παράγραφος 6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην 

Εγκύκλιο  643/69472/24-09-2021 του ΥΠΕΣ και, αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς 

διαδικασία άνω των 2/3 μελών ήτοι επτά (07) μέλη, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη λήψη απόφασης. 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

στη δια περιφοράς διαδικασία 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή 

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης  

02. Καρίκης Ευστράτιος  

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.   Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα  

mailto:oikepitropi@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
ΑΔΑ: 6Δ22Ω1Ρ-ΟΥΨ



02/08 

 

08.  Γιαννάς Νικόλαος (Δήλωσε παρουσία στην τακτική 

συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία των 

θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

09. Κορωναίος Ιωάννης (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δήλωσε παρουσία στην 

τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία 

των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης) 

 

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (Δήλωσε 

παρουσία στην τακτική συνεδρίαση αλλά αποχή από την 

ψηφοφορία των θεμάτων εντός και εκτός ημερήσιας 

διάταξης) 

 

 
Τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Γιαννάς Νικόλαος, Κορωναίος Ιωάννης, Παλαιολόγου Μιχαήλ και 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσαν το εξής: 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε δια περιφοράς συνεδρίαση και αποχή από την ψηφοφορία  των θεμάτων.          

              Κύριε Πρόεδρε, 

              Με την παρούσα επιστολή μας, δηλώνουμε την συμμετοχή μας στην 1
η
 τακτική και δια περιφοράς συνεδρίαση  των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την 24
η
/01/2022 σύμφωνα  και  με την υπ΄αριθ. 

πρωτ.2/3551/18.01.2022  Πρόσκληση, απέχοντας  όμως  συνειδητά από  την ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας  

διάταξης ή τυχόν εκτός αυτής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας  για  την εκ μέρους  σας συνεχιζόμενη σύγκληση  του συλλογικού 

οργάνου κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού COVID-19 με την δια περιφοράς 

διαδικασία, παραθέτοντας  επιπροσθέτως τα παρακάτω τα οποία και επιθυμούμε να καταγραφούν αυτούσια στα πρακτικά 

της εν λόγω Συνεδρίασης.  Με την επιλογή σας αυτή, κατά την οποία όπως γνωρίζετε μεταξύ άλλων: α) αντικαθίσταται ο 

διάλογος με την γραπτή επικοινωνία  β) δεν επιτρέπεται η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς ψήφιση γ) δεν μπορεί 

να  συνδυαστεί  με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους συνεδρίασης (ΥΠ.ΕΣ. εγκύκλιος  643/69472/24.09.2021) δ) 

αδυναμία φυσικής παρουσίας εκτός από τα μέλη του συλλογικού οργάνου και όσων μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να      

συμμετέχουν (χωρίς δικαίωμα ψήφου δημοτικοί σύμβουλοι από δημοτικές παρατάξεις που δεν εξέλεξαν μέλος σε αυτό - 

Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την κοινότητα τους – 

εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες – υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα προς παροχή πληροφοριών), συντελείται ιδιαίτερη συνθήκη, 

κατά την οποία η εφαρμογή της συμμετοχικής δημοκρατίας και ο δομημένος διάλογος δοκιμάζονται βάναυσα και η 

κατάργηση ενημέρωσης των πολιτών  αλλά και η υποβάθμιση και απαξίωση του ρόλου των Δημοτικών Συμβούλων 

(πλειοψηφίας και μειοψηφίας) αποτελούν έλλειμμα του Δήμου Ρόδου στους τομείς της τοπικής δημοκρατίας και διαφάνειας. 

Τέλος, αξίζει να  επισημάνουμε  ότι μέχρι και  την ώρα έναρξης ψηφοφορίας (11:00)  των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

δεν είχε αποσταλεί προς τα μέλη του συλλογικού οργάνου η προβλεπομένη εισήγηση για το 1
ο
 θέμα της συνεδρίασης 

σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.   

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, επί συνόλου δέκα (16) και δύο (02) εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την εισήγηση αρ. 1861/21-

01-2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η 

οποία έχει ως εξής:                  

 

Θέμα :   Έγκριση  των πρακτικών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά  ) για την 

έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Ρόδου, κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφοράς -2022 με την προσφυγή σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ενδεικτικού προϋπολογισμού  146.782,27  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  

  Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του   συνημμένου  πρακτικού  της επιτροπής για δικαιολογητικά 

συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά  ) για την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με 

χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική 

άποψη προσφοράς -2022 με την προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016 ενδεικτικού προϋπολογισμού  146.782,27  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  

ΚΑΙ ορισμός οριστικού αναδόχου για την Ανωτέρω υπηρεσία  
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Συνημμένα  

1ο πρακτικό επιτροπής για την αξιολόγηση δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική και οικονομική προσφορά  ) για 

την έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφοράς -2022 με την προσφυγή σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ενδεικτικού προϋπολογισμού  146.782,27  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Ι 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της υπηρεσίας   : 

Έκτακτη ανάθεσης υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Ρόδου, κάτω των ορίων, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση. 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 146.782,27  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 2/ 69239/28-12-2021 

Αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 101534 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 21PROC009860659 

Στην Ρόδο στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, ημέρα Τετάρτη 12 του μηνός Ιαννουαρίου  του έτους 2022  

και ώρα 17:00 μ.μ.  οι παρακάτω: 

1.  Aφαντενός Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος, ως Πρόεδρος   

2. Κανάκας Εμμανουήλ, μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος   

3. Βασίλα Ειρήνη,  μόνιμος Υπάλληλος, ως μέλος 

αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας του Δήμου Ρόδου για τις υπηρεσίες  του Δήμου , 

σύμφωνα με την με αριθμό 1121/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ : ΩΙΚΧΩ1Ρ-

ΘΛΧ), της οποίας η Έγκριση της μελέτης και η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την 

έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Ρόδου, κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφοράς -2022 καταρτίστηκαν με την με αριθμό 

1030/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ :Ω2ΤΚΩ1Ρ-ΟΒΗ ), συνήλθαμε στα γραφεία του 

Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, για την σύνταξη του 1ου Πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο << έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά 

μέσα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφοράς 

-2022>>. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Ο.Ε. είχαν προσκληθεί να καταθέσουν προσφορά οι 

κατωτέρω Οικονομικοί Φορείς: 

 ISS FACILITY SERVICES A.E. 

 Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ 

Στις 17:00 μ.μ. ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προχωρήσει  

στο ηλεκτρονικό άνοιγμα των προσφορών, που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσα στην καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η διακήρυξη 

δηλ.  10-01-2021  και ώρα 15:00.  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό 101534 και 

διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου 

ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορά από τους Παρακάτω  οικονομικούς Φορείς : 

 ISS FACILITY SERVICES A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 259310 

 Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα: 262857  
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Η επιτροπή επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στις 13/01/2022  μετέβη στο Πρωτόκολλο του Δήμου               

Ρόδου για την παραλαβή κατατεθειμένων έντυπων φακέλων, και διαπίστωσε ότι όλες οι  ανωτέρω εταιρείες  

υπέβαλαν  έντυπη προσφορά σύμφωνα με τα άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε διαδοχικές συνεδριάσεις ανά ημέρα και ώρες που όριζε ο Πρόεδρος  για τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς διαπίστωσε ότι: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3  της διακήρυξης ήταν τα εξής  : 

α)  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: 

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. 

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.  

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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε 

βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις 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 
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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. 

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.   

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 
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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. 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 δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

  Στο στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής  η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής : 

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς υπέβαλαν  ορθά τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους  και η επιτροπή προχωρά 

στο επόμενο στάδιο δηλαδή στην πληρότητα και στον έλεγχο των  Τεχνικών  Προσφορών των εξής εταιρειών: 

 ISS FACILITY SERVICES A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 259310 

 Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα: 262857 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Και οι δύο συμμετέχοντες καλύπτουν  κατ΄ ελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη μελέτη του 

διαγωνισμού,  η επιτροπή του διαγωνισμού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα τεχνικά  και να περάσουν  στο 

επόμενο στάδιο του διαγωνισμού άνοιγμα οικονομικής προσφοράς οι εξής οικονομικοί φορείς  : 

 ISS FACILITY SERVICES A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 259310  

 Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ με αύξοντα αριθμό 

προσφοράς στο σύστημα: 262857 

3ο σταδιο  

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, 

(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) επέλεξε το ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με Α.Σ. 101534 

και διαπίστωσε τα εξής   

 η προσφορά της εταιρείας ISS FACILITY SERVICES A.E. με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 

259310 ήταν η εξής: 

 

Χώρος Εργασίας 

Εργατοώρες ανά εργάσιμη 

ημέρα της Υπηρεσίας 

(08.00π.μ. –14.24) 

Κόστος ανά Ημέρα 
Συνολικό Κόστος 

υπηρεσίας 

εργατοώρες Χ 7,16 € 

(α) 

[50 ημέρες 

λειτουργίας Χ (α)] 

45 Σχολικές Μονάδες Α’ 

βάθμιας & Β’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

45 άτομα Χ 6,40h =288 h   2.062,08 € 
50 X 2.062,08 € =  

103.104,00€ 

Αναλώσιμα - 

Εξοπλισμός προστασίας 

45 άτομα Χ 50 ημέρες = 

2.250 τεμάχια 
1,20 € 2.700,00 € 

Απολυμαντικά υγρά 

εγκεκριμένα από τον 

ΕΟΦ σε λίτρα/10 lt την 

ημέρα 

10 lt X 50 ημέρες = 500 lt 13,00 €/lt 6.500,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.304,00 € 

Διοικητικό κόστος (δεν μπορεί υπολείπεται του 5% του εργατικού κόστους) 5.615,20 € 

Εργολαβικό κέρδος 80,80 € 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 118.000,00 € 

ΦΠΑ 24% 28.320,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 146.320,00 € 
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 η προσφορά της εταιρείας Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ 

με αύξοντα αριθμό προσφοράς στο σύστημα: 262857 ήταν η εξής: 

Χώρος Εργασίας 

Εργατοώρες ανά 

εργάσιμη ημέρα της 

Υπηρεσίας (08.00π.μ. –

14.24) 

Κόστος ανά Ημέρα 
Συνολικό Κόστος 

υπηρεσίας 

εργατοώρες Χ 7,14 

€ (α) 

[50 ημέρες 

λειτουργίας Χ 

(α)] 

45 Σχολικές Μονάδες 

Α’ βάθμιας & Β’ 

βάθμιας Εκπαίδευσης 

45 άτομα Χ 6,40h =288 h   2.056,32 € 

50 X 2.056,32 € 

=  

102.816,00€ 

Αναλώσιμα - 

Εξοπλισμός 

προστασίας 

45 άτομα Χ 50 ημέρες = 

2.250 τεμάχια 
1,20 € 2.700,00 € 

Απολυμαντικά υγρά 

εγκεκριμένα από τον 

ΕΟΦ σε λίτρα/10 lt 

την ημέρα 

10 lt X 50 ημέρες = 500 lt 13,00 €/lt 6.500,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 112.016,00 € 

Διοικητικό κόστος (δεν μπορεί υπολείπεται του 5% του εργατικού κόστους) 5.600,80 € 

  
ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.616,80 € 

ΦΠΑ 24% 28.228,03 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 145.844,03 € 

 

o Επίσης η επιτροπή απέστειλε το υπ΄ αριθμο 3154/17.01.2022 έγγραφο προς το Σώμα Επιθεώρησης 

Εργασίας για να μας πιστοποιήσει αν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου στους   Οικονομικούς  

Φορεις με την επωνυμία ISS FACILITY SERVICES A.E. και Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ 

o Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μας  απέστειλε 2 έγγραφα με αρ. πρωτ. Aριθμ. Πρωτ.: ΕΞ-22868/18-01-

2022 και αρ. πρωτ 24907 /19-01-2022 με τα οποία επιβεβαιώνει μία μόνο πράξη επιβολής προστίμου για τον 

οικονομικό φορέα ISS FACILITY SERVICES A.E. ενώ για τον οικονομικό Φορέα Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ δεν έχει επιβληθεί καμία πράξη επιβολής προστίμου  

Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται προς την Οικονομικη Επιτροπή του Δήμου Ρόδου 

 Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό  

 Να ορίσει οριστικό ανάδοχο για τη υπηρεσία Διαρκούς Απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου, κάτω των ορίων, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 

μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση τον οικονομικό φορέα Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ με Έδρα Αποστόλου Παύλου 23 –Ρόδος, τηλ. 22410-64777, ΦΑΞ 

22410-65777 και ΑΦΜ 997867859 ΔΟΥ Ρόδου με ποσό 117.616,80 € χωρις το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

145.844,03 €  

 

 

Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση α/α 1861/21-01-2022 της Διεύθυνσης Οικονομικών-Τμήματος Προμηθειών, της εφαρμογής 

εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

    Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης της 01
ης

 Τακτικής δια 

περιφοράς συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  
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 Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 

55/11-3-2020). 

 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020 και 643/69472/24-09-2021  του Υπουργείου Εσωτερικών για τις 

συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του Κορωνοϊού. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72  εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστήθηκε με 

το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'). 

 Την με αρ. 17/2022 (Α.Δ.Α.: ΩΜΣ1Ω1Ρ-7ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των 

εκτός ημερησίας θεμάτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Εγκρίνει  το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Έκτακτη ανάθεση υπηρεσιών διαρκούς απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις σχολικές μονάδες του 

Δήμου Ρόδου», κάτω των ορίων, βάσει τιμής από οικονομική άποψη προσφοράς 2022 με την προσφυγή σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ενδεικτικού προϋπολογισμού  146.782,27€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

2. Ορίζει ως οριστικό ανάδοχο για την «Υπηρεσία Διαρκούς Απολύμανσης με χειρωνακτικά μέσα στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Ρόδου», κάτω των ορίων, από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, 

μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, τον οικονομικό φορέα «Συστήματα ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡΦΑΡΑΣ ΜΟΝ.  ΕΠΕ» με Έδρα Αποστόλου Παύλου 23 –Ρόδος, τηλ. 22410-64777, ΦΑΞ 

22410-65777 και ΑΦΜ 997867859 ΔΟΥ Ρόδου με ποσό 117.616,80 € χωρις το Φ.Π.Α. ήτοι συνολικά 

145.844,03 €. 

 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 19/2022  

 

 

 

   

 

 

 

                           

            ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης)  

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

                               

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

α/α η αναπληρώτρια 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

ΑΔΑ: 6Δ22Ω1Ρ-ΟΥΨ
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